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 ןואשמב שרומרמ התכוהש

 שא בקעי תויב היהו

 הבהל פסוי תיבו

 שקל ושע תיבו

 םולכאו םהב וקלרדו
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 רפסה תספדהל ריינה

 הינתנמ חהטינא ותשאו ןרוהנייא ףסוי רמ ובדנ

 םילשורימ ןייטש לארשי תשא הקיר ותוחאו
 האושב ופסנש םהירוה רכזל

 : לצא גישהל ןתינ רפסה תא

 32 ןויצל ןושאר בוחר ,הינתנ ףסוי ןרוהנייא

 22 ןמציו ,ןיקצומ תירק ,היבוט ץיבומולש

 קץומ%66 1ת 15786 59

 אַ תופס 0

 לארשיב ספדנ

 תורומש תויוכזה לכ

 ,קרב ינב ,ןמדירפ אפיל סופד

 195550 .לט 19 אביקע 'ר 'חר



 "בוט םש לעב,, לארשי ר

 תישארב וב תא האור

 םינמענ-יעטנל ריהזמה ונג

 הכרב קמעב תודיסחה תעונתל

 שרומר|מ ארקנה הז

 בוט-םֶש-לַעַּב לאְרְשי יִּבַר ךולָהַּב
 ,הָעיִגְרֶה םֶלֶאָּב ויָתוּדְמ תוצַמְל

 ,בוטיקו ביִסוק לש םיִרָה ןיִב אביו

 .הָאיִרְּבַּב אָרּוּבַה תּולְדִּגִמ םֶשַּבְתִה

 ,ויָדיִסִח - 'יִהּומָחִרַמ תַעְיִס, ותַאְו
 רָעָס אל םֶלוע-בָל תַמיִשְנִל ןיִזאַהְל

 ,ףֶדָנ הָלָע תשְוִא ,ןולַא יִפְרַט בשמ
 ,רָעִי יִמְּדִמ חֶּגַה םּוקיַה לָש ושַחַל דוס

 הָטֶשּומ עַּבְצֶאְבּו הָרֶהָה םֶלָעָה זֶא
 ('סורְטיִפ,ָה אּוה) דוַה אְָרּונ קוצ לַע הָרּוה

 ,הָטָמ ויִלְגְרְל יונ תַעְקַּב הֶוְר ןְַּב
 .שרֶפּת ָהיֶפָנִּכ תוטמ תּודיִסַחַה

 הָשְרח לַצְבּו םיִגְלְּפ תַפְשִל ףַי םָש ּהָשְרֶש
 םיִדיִתָע 'לֶאָרַשי תַבָהַא, תוחְרואְו

 ...(הָשְרּוּב הֶז יִנָא יַח) הָבְרִעַמ קָּתְצַה םֶשִמ
 .םיִדיִסַחְו םיִאְרִי תַדָע הֶאור םָּב יִניִע

 - !תֶשְרומ תּודיִסַחַל אָנ ּורָטְנ וז הָעקְב
 תיִשָה זֶא הָשּודְקַה ודיִּב הָשְרוּב לַע
 ,'ט''שעָּב,ל יִעיִבְָש רוד סָחְניִפ תֶא הֶל ןמיו
 ...'תישאַרְב,ָּב שְדְקֶּנָש יִעיִבַש םוי ותואָּב



 שלָּג הֶלַפִת םַעַר הָשְרובְל ואוב םוימ

 ,םֶּבַרְּב םיִקָבְדַה ויָבָּבְלַנ ישאר לַע
 שָאלַאסְב וא ןושאר םקּוהָש 'ןויְלִע ,ָּב
 .םָּבַגְשִמ יַח ל-ֶאְל תּוביִתְנ ללוסו

 ורָפְסִמ אּוה ''י''ש, - 'לַלּוּכ,ַה םִע ''שַלַס, יִּכ

 ףּורָּבָּב"'תְרותְ,ָּב ןיִזְרְד ןיִלִמְּב
 ּורָבְּד לַחִי אל - ַחיִטְבִמ תומְלוע 'י''ַש,

 .ְּךּורָע ןַחְלָש רוהָט וב ּוחיִש ּףךֶפושְל

 ,םיִמָּיַה ופיקה ,םיִנָשַה ּורְבָג

 ,םיִמָרָּב םיִדיִסָח תושְפנ זע הָכְרְד

 ...םיִפּוצ תפנ - ּךַחל .םיִמַעְנִמ ןֶזאָל

 םיִפָלַא םיִטּפְרַּכ תּונָּפִמ ּורָהְנְי
 - == ד םיִפְסְכָנ תונומָה שלסַה המָה

 .''םיִפּופְצ םיִדָמּוע, לָש סָּגַה הָנֶשנְו



 הרכז לע הכרבו הייחב השרובב הכרב

 תיבה תכרב,, םשב רפס הדועסה תעשב היה חנומ השרוב ידוהי לש סנחלוש לע

 השרובל הנושאר הכרב איבה אוה -- הווישיו-ףעיסיוממ םייח םהרבא "ו ןיידל

 .רוהטה הנחלושל ,תחמוצהו היחה

 ילאכז יייע תוכז ןילגלגמ ש ליזח ורמא רבכ ,םרב

 ונינ הכז

 ,ודכנ ,יבצ 'ר לש ונב ץוהניא סו" "ר

 ,הגורההו התמה יהשרוב תיב,ל הכרב לודגה אבסל המודב ,אוה ףא איבהו

 .היישנה םוהתל תדרמ הרכז תא ליצהל

 ותיערו אוה ,רפסה תספדהל ריינה תונוילג תא סרתו ]רוהניא ףסו!י 'ו בדנתה

 בהלנה ינויצה רגנה השנמ ןב לש ותשא (ןייטש) זק" ותוחאו הינא

 .דייה האושב ופסנש ]7 |והנ"א ועו "1 םירוהה לש םרכול ,הסורטיקהמ

 .ןרוהנייא ףסוי יבא

 ןרוהנייא בקעי 'ר
 םייח םהרבא 'ר ברה ןב

 .םירפס דועו "תיבה תכרב,, ס"מעב ,םייח םהרבא 'ר ןיידה לש ונב -- בקעי ןרוהנייא

 .הרות ןבו תומהב רחוס ,םימש אריו השרוב דיסח ("טנירפ,,המ דמלמה לסוי 'ר אוה ויחא)

 יכ -- 'וכו ףסכ אל הנורחאה וכרדל ומע חקל אל אבא : (הפיח) קחצי 'ר ונב רפסמ ויבא לע

 ןבומכש) ולש ןבולה ידגבב ףוטע ותומ תארקל אצי ץיבשואב .ויכירכתו ...וילפתו ותילט םא

 רש ןודבאל ךרדב (םדלויה םויבכ ףרשיהל םהילע יכ קוחל "דוגינב,, היה הזש ,וילעמ םוריסה

 ."דובכ,,ב ותמשג תא איצוה -- "ודובכ וירחא דרי אל,, : קוספל ועיגהבו טיל רומזמ ריש

 לאיחי ר"ב םייח םהרבא ןיידהו ברה אוה ,אבסה יבא לע רפסמ ודכנ הינתנמ יכדרמ ףסוי

 ןשיה ןימלעה תיבב .כ"ונמ םש יכ תפצל םהילגר םוכילוה הצרא וינינו וידכנ תולעבש ,יבצ

 תרובק דיל היה יורכש ,םילבוקמה ריע תא הדקפש המדא תדיערמ היה סורהש ,ורבק תא וליג

 ףא רביח םייח םהרבא 'ר ירהש ,תרבתסמ האלפומה תונכשה) ףסוי תיבה ןרמ אוה ,רבחמה

 השלש ויה ונב בקעי 'רל .(דועו "הלוע יצע,, ,"תיבה תכרב,, םה ,םייח חרוא תוכלהב םירפס אוה

 תיישעתל קשמ להינו םירהל ליפעה ץיקה :הנועה יפל אצמ ותסנרפ תא .תונב שלשו םינב

 הארו הסגו הקד המהב רכמו הנק ,םייח ילעבב -- ףרוחב וליאו "תונינילאפ,, ןירוקש ,תוניבג

 םידמלמה יבוטל חלש וינב תא .םיליהת תרימאל המכשהב םוקל היה ליגר .ודי חלשמב הכרב

 .םיבוטה םהישעמב ונייטצהו דסחו הקדצ ושע ותשאו אוהו
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 לעבו ורוח ,בל בוט הרייעה ןב ,היה ציבומולש היבוט ץרפב דמעש ןושארה

 םסיכמ םתמורת יפסכ תא איצוהו ל'ותלא 'ר ,השרוב לש הבר יכודב ךלה ,השעמ

 םה ןרוהניא ףסוי ותימעו אוה ,ללכה ןמ תאצוי תורסמתה חיכוהו םימוותה לש

 ריב אגרש ,רטפא שריה 'ו לש ודכנ -- םייח המלש ,רפסה לש י'זעובו ןיכי,ה |

 ,רפסה תאצוהל דעוה םיוהמ םתשמח ,ןוהא ריב קילמ לאומשו חפנה זאה הירא

 לע ךוע יוקי םיקרפ המכ השידקהש ,הביתכ ןוושכ תלעב ,הבידנו הבושח השא

 .וב ותבש םוימ יברה תיב ירג ,רדיו הגייפו קחצי 'ו תב " [ "| 2 איה ---יברה רצוו

 וכינ ףסכ םוכט שרדיה אלל ,הטישוהו המק ,רפסל השפנו הבבלמ המרתש רחאל

 ,המלועל תע אלל הכלהש (השפנ רופצ) הרופצ הוקיה התב לש הרכזל רפסה רובע

 .ךורב הרכז אהי ,ששו םישלש תב איהו התחירפ סצעב

 השרובמ דוע העודיה ,הבושחה רט051רפ5 תחפשמ היואר :םיביבחה ינווחא

 \ריה "'ר :ןויצ ירחושו רוביצ ינקסע ,םירשיהו םירישעה םיחאה םה ,הבוטה ימיב

 ונמע םירגה סהינבו תובא ץע ףנעב םיזוחא ןיסחוי ישנא רטכורפ לידנמ 'וו

 ןב סחנמו ,לידנמ םחנמ 'ו ןב הדוהי ,םהמ םיינשו ,םינשו םימי ךרואל ץראב

 .םחכ רשיי ,רפסה ןעמל הנוגה המורת ומירהש ,\רעה 'ר

 לש סנב ,השרוב דילי קלופ לארשי רמ הכרבה לע אובי :ביבח ןורחא-ןורחא

 הרייעהמ לוגדה ינויצה ,קלופ ריאמ-אדיא 'ר לש ודכנ ,קלופ עטנעי-האלו יבצ 'ר

 ןורכז רפס , תאצוהל י'קלופ לארשיו תידיא ןרק , המירהש הבושחה המורתה לע --

 .יחשרוב

 רפסה תאצוהל דעווה : הדותב
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 9 םיובד תישאר

 םירבד תישאר

 (ןסמומ) ייתישענ איה -- םישוע אל הירוטסיה,,

 הירחא רורגלו הלודג תועט חומצל הלולע ייהשרוב רפס,, םילמה יתש ארקמל

 .הלש הירוטסיהה תא תלבקמ השרוב :ןתוועמ ןוקתל היהי השקש הבר הנבה יא

 םהימי יובד םיבתוכ סניא דדוב רפכ וא ריעש וןייוצי הז יתורפס לושכמ רסה ןעמל

 ןינע בחר יטילופ הדמ הנקב םירחא תומוקמ סע רשקו עגמ םהל תויהב אלא

 -םירע,, ונייהד ייסילופ ,ה תפוקתב הקיתעה תעב הרק ןכ ,םירחאו יתרבח יתוברות

 םינוויה ייע םייחרזמה ויפוחב היליציס יאב ומקוה םירע רפסמש ,יתונידמ

 ושע,ו) וז תא וז ובירחהשמ ,םייברעמה ויפוחב סירע םיקיניפה ידיב ודסונ סדגנכו

 ךרענש קר רפוסמ הילע היבשות שיכ םהילשומ תומש וליפא עדונ אל ("הירוטסיה

 ונעט םיליצא יתבמ םיסכוד ינש -- הרואנה הילגנאב שחרתנ המו ,ידדה חבט סהב

 ףטש יאה יבשות םד ,הנש האמ הכראש יםינשושה תמחלמ  ושעו םיכלמה רתכל

 םהמ דחא תוארבו ,םהילא ובל סש ןיאו םיכיסנה ינש לש םסנועגש לש םייטעכ

 אל) ארק ןמאנה וסוס לש ורגפב ןיחבה ,הסונמל ותעד ןתנו הדובא ותמחלמש

 דע) ידחא סוס רובע ןתיל ןכומ ינא המילש תוכלמ, (רתסאל ותעשב שורושחאכ

 ,(הרצב הנותנ וצראשכ לשומ לש הבידנ די תטשומ ןאכ

 האמב "םיורק תמחלמ  םג ,יהירוטסיה תיישע ב ןנשי ןהיתואמל תואמגוד

 היהי ימ) ךחוגמ ביר ללגב הצרפ ,םינוירוטסיה י"ע "עשפ כ הרדגוהש ,19-ה

 ינפל םיחרזאה לש סלבטמ םלועב עדונ המ -- (םישודקה תומוקמה לע הנוממ

 ,םירק תמחלמ : אררג בגא) !!םהילא ובל ןתנ ימו ,תומחלמה ירחאו -- ימיב --

 ,היקרוט לש הלוע ב (כ"ע ועדיש ילב) השרוב תא ואיבה םיסורה לע ןוחצנה

 .(םהידיב ןאקלבה תוצרא תא םיחצנמה ראשהב

 הירגנוה ידוח' תומדקמ תצקמ

 לש םהישרוי לע ינונאפ רוקמ רסומ 5--4-ה תואמב םימעה ידודנ תונשמ

 טבש לעו ,ייםיגנולבינ ה תדגא רוביג ייליצטא , אוה ,הליטא םכלמ סע םינוהה

 םירקוחה .ייםיצילח  םשב םינוכמ וישנאו םינוהל סדוק דוע הבועמ דדנש ידוהי

 ימיב רושא יכלמ ייע םתולג זאמש םיטבשה תרשע יאצאצ םה הלאש םיחינמ

 סמצעל וארקו םתדלומל הרזח םכרד תא םישפחמ ,לארושי ךלמ הלא ןב עשוה

 ,םכיקולא 'ה ינפל םיצולח ורבעת םתאו,, :עשוהי רפסבש סיקוספה יפ לע הז םשב

 ,תירזוכה הכלממה דוסייב רתוי רחואמ ואטבתהו םולה דע םבלמ השמ אלש הפיאש

 הררועתנשמ ,דועו ינדה דדלאו ינבוארה דוד לש םיינקתפרהה סהירופיסב תונידמה

 תא הז ידוהי טבש סדק ,ברעמה לע הרעשב תולעל היסא תברע ימע תדידנ תפוס

 ,הבונדה תעקב תוצרא ישבוכ

 םיבעו שפנ (וחמישו) וכמסש םיכמסמ

 . תונב תדועת תדחכהו םירשעה תונשב תירגנוהה "היצטנמוקודה תאוש  ימיב

 (רפסה םינפב רמאמה האר) ס'השמ ףלאוו ינב ידיב ,השרוב תודלותל ירוטסיה ךרע

 -- ךרע תוריינ המכ וכשמ תויונחב תלוכמ יכורצמ שומישל ריינ יקשל םתכיפהו

 אלו ולדוג יפל רמוחה גווסמ ,הרשע שלשה ןב רענ לש וניע תמושת תא -- רבעשל

 הלמח תלוטנו םימחר אלל תעצבתמש תוררופתההו סרהה תכאלמל שידא והומש

 השמח ,םשפנ תא תויחה ןעמל ,הבערו תמתוימ החפשמ ינבלש סהיתועבצא ןיב

 לע טלש אל ןיידעש "הדובעה להנמ,, לש וחור תא וריעה םתוח-ימתוחש תונוילג

 ,הלוכ תיזעולה ייאתיב-אפלא ה
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 השרוב רובע י'ךרעה-תודימ,, תשמח יוליג

 לע בתוכה ןיע התלע חמקמ יושע קבדב ריינה ילופיק לע החירמה תעשב

 ,שרפל ןתינ תעכ ,ידוהיה דוד לש וקיתעת אוהש ןביו ,יידואד, םשב המותח הדועת

 וא) םיסורה תונוטלשה םע וינינע רדסל וילעש רכזוה וא שרדנ השרובמ ידוהיש

 ןויבאו ינע ידוהי ,םילשומה םעטמ הז חדינ רפכ ולהינ םהידיקפש ,(םיקרוטה

 דוד 'ר ,ויבא לש אבסש ומות יפל רפיס ,ומש סעצייו ל'דוד ,םירוסיב אכודונ

 הנב הז םוקמב ,ופטש דיל רצענו ושיוה רהנ תעקבל לדייא רה ךרד דרי רעיימולוק

 לע תרחא הסריג) ,השרובב ןושארה תיבה אוהו -- ותיב הנבש דע הב בשיו הכוס

 .(וירוחאמש רהה תא ותיבל חפיס סג אוה השרובב ןושארה ידוהיה

 םיאצממ תולגל המגמל ותעד הנתינ תעדה תחסיהב האבש תאז "האיצמ, זאמ

 לש ומויקש רבדב קפס םוש היה אלש תודועת יתש לע הלע תילגתה לרוגו םיפסונ

 לש ויוניכ אוה הז) .וב עוקת ייסכח,, ראותהש תמתוח -- דחאה :וב ברועמ ידוהי

 אטשוק ילשוממ הטילפ תשורי ,הינמורב ונימיב םג םייקה ,םיקרוטה לצא בייוש

 .תורונמב םיצוענ םירעוב תורנ ינשש תמתוח -- והנשמ ,(הואדלומו היכאלו יכלפב

 ייתורנה סמ, תא ועבת הרבד ישועו הז רוזיאב תלשומה איה ,הירטסואש רעשל בורק

 םידוהי ייע הכמתנש יסלוקש ה תריזגו היצילג תוזוחמב םידוהי אקווד והוגיהנהש

 | ,.הריטעמה הניוב תלשומה תוכלמל םסיבויקה םסיללובתמ

 התעידימ אלש הילשומ תא הפילחמ השרוב

 דיל דימ ורבע ,םהיתועקבו םיטפוקה תוגספ לע סהיבושייו וללה תוזוחמה

 - הירטסוא ןהו וז דיל וז תולבוגה שוביכה תוצרא סעטמ ןהילשומ יפוליח סע

 המצע הריתסמכ ,רתב-ירה תועלצ ןיב היובחה השרובו -- היסורו היכרות ,הירגנוה

 ןינע הארי אל םדאש י'תורמשמה יפוליח,, םתואמ טעמכ השיגרה אל ,םיאור ןיעמ

 םשכו ,וז הניפב סהילהא ועטנ ידוהיה םע ינבש עדונשמ ילוא ,טרפ ,הב תוגהל

 ןיבש יתומחלמ ה ,םהינימל יםילפמט ,ה רבדב "תוישרפ ה עמש סנזאל עיגה אלש

 ,יהרותהמ שדח , לכ לע רוסיא וצ איצוהש רפוס םתחה ידיסח ןיבל הלכשהה יבייחמ

 אלש תויטילופה תורומתה ןכש לכ ,וב קוסעל ןיינע ידוהיה תמשנל סעגנב ןהש

 ןיא ךכיפל ,וילע הקיעה ותיב תסנרפ תגאדש ידוהיה לש ותבשחמב םוקמ וספת

 יהשלכ הירוטסיה לע םידיעמה סירבד הלצא אוצמל השקש השרוב לע הומתל

 .ללכב השרובל התויה זאמ הימי ירבדב םג המו "הידוהי, התויה תפוקתב התשעש

 תא וויא אל םיריזנ ירדסימ ,םיאשינה היעלס לע התארנ אל םיליצא תריט

 ורפסיש תיזג ינבא תוריק ,הב ורצבמ םיקה אל ץירע ןדור ,םהל בשומל השרוב

 אל -- םתעשר תוואגב וא סדסחב םייוג יפיקת והומרגש עזעזמ וא ראופמ רבע לע

 ויתונליא תורמצו םיתובעה ויתורעי לע הז ביהרמ ףונ היה סמוש ,היקוצ ןיב ופשחנ

 םהיתוקנוי תא םיחלשמ ,ןהיניקו ןור ירופצ תוקהלל הסחמ תונתונה םהיפנעו

 החונמ ישקבמ לש םאובל ופיצ םילחנה תודג ,םהישרש-"םילבוי לעו םימ-יגלפ לע

 ירפ יצע חימצמ הרופ עקרק ,םרובע וניפש םתמדא-יחטש לע סהיתב תא ומיקיש

 םידוהיה ייחב תורומתהו הנפימה תונש הנאבתו ,המהבל בשעו םדאל תוקריו

 םילשומ ידי לע םהילע ופכת םסישוריגו תופידר ,הבועמבו השרוב לש החרזממ

 ילבחב ואצמ ,טלפמ םהל סשקבב וללה םיללמואה ,שממ םהייחל ודריש םירזכא

 -- הקלח תא השרוב םג הלטנ -- םלצב תוסחל םיאבה ךותמו טלקמ סג שוומרמ

 השמש חורזבו (רפסה םינפב רבודמ ךכ לע) הירבע תשלשמ הילא ועיגה סיאבהו

 הנטק הלהק השרובב התיה רבכ -- 18-ה האמה סורפב -- תודיסחה תעונת לש

 .םילבוקמה היתודסומ לע

 ךלוהה םכילהת םיחתפמו םכלהמ תא םסיליחתמ תידוהיה השרוב לש הייח

 השרובו ומתיי ,םיבוט םינכש ,םכייח ,ואובת הפ דע :ודקפו םדעב ורצעש דע ךשמנו

 ,תייוג השרובל ,הידוהימ הקונמ ,הנש םישימחו םייתאמ רחאל ,תויהל בושת

 תודיסחה דסיימ הזחש "האנה קמעל םיעטונ,ה תדירי ןיב תערתשמה הפוקתב

 השרוב לש יהירוטסיה ,ה ,רגסומ רמאמכ ,הסנכוה -- םיעשרה תאוש תדירי ןיבל
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 ,בבל-ירשי ,ךרד-ימימת לש לארשי רוצב ןוחטב ידופר סיוולשה םהייח לע .הידוהיו

 הכאלמה ילעב ,םילהת ירמואו םימכח-ידימלת ,םנתמו םאשמ ,םגישו םחיש

 המקר לע -- םהיתומאו םפט ,םהירוענו םהינוקז ,םינויבאו םידימא ,םיסכנ ילעבו

 םהל המודבו הלא לע -- םויקה תמחלמב הרובג יללעמ-יקרפ םירזשנ וז תנווגמ

 איהו השרוב ימי ירבד המה-סהו -- בתוכה תעידיל ועיגהש המכ דע) רפסב רפוסי

 המת -- םהייח ומת ,הב םידלונה לש םבל-תדמח הרייע לש "הירוטסיה,ה איה

 ,תונורכזה ורייתשנו השרוב

 םיקלח רשע םינש-ב הנש םישימחו םייתאמ

 םושמ ךכב אהי אל הלשמ "הירוטסיה , אלל תידוהיה השרוב תא רוטפל ,ןכא

 םגו סרקיב ונייה םיצפח ךכ לכש בקעי תיבמ היבשות לש םחור תולעמל המורת

 ךכ םושמ ,הז רפסב םיבר תומוקמב םיעובטה ,ישפנה םפונ ירואיתב הז וננוצר ןיוצ

 ידוהיה בושייה ייחל הנש םישמחו םייתאמב תופוקת רפסמ ונעבוקב תושע ביטנ

 סדימענו -- םתוא םיבבוסה םייוגהמ םילדבומו סישרפומ םתוא תוארב ,השרובב

 .(ונירמאמ ךשמהב םירקמ דועב ונגהנש םשכ ,לארשי יטבש רפסמכ) הרשע סיתש לע

 (יהלוצמ ןוי,) שרומרמל יאמולוקמ לימח ברח יטילפ םידוהי תואמ 3 תחירב 1

 דוסייל הלחת ושמישש הידוהי ינושאר ןיבמ הקלח תא השרוב הלטנ סהמ

 .17-ה האמה יהלשב ,הלהקה

 תעיס יייע -- הנוצרמ הפרוצ וא -- התבשנש םירמ (הלותבה) "דיומ ה השעמ 2

 הרדחש (יקילארש לש ודידי ,הארנכ ,דדושה שובוד לש ותייפונכ) םידדוש

 ואסכ תשרוי התונמל שובוד תעדבש טישעבה עומשבו .בוסוקו בוטיק יוהמ

 18-ה האמה סורפבש החכוה ,התיבל רוזחל הילע הוצ -- םיצירפ תרעמב

 .היתואטמיסבו השרוב ילועשמב םידוהי וטטוש

 .ילדנאה,,ב ףשחנש בהזה הרכמ תא ךונחל השרובב 2-ה ףסוי רסיקה לש ורוקיב 33

 םתורישב ונייטצהש ,םש ימולע תוחפשמל דובכ יראות קליח וז תונמדזהב

 וצופנש ןרעטש ,רלדא ,רטכורפ תומשה םהו לופכה רשנה תכלממ תבוטל
 ייע שוריגל הנכסה ,םהיאשונ סהב םירקיתמ סויה דעו השרוב ידוהי ןיב זאמ

 טנטפ , לעב רואנה רסיקה יזימ ורושיא לביקש "חלמהו בהזה תורכמ קוח.

 .הידוהי ישאר לעמ הלטבו הרבע ,ייתונלבוסה

 תא ותתב וז המיא-תמיזמ לכיסש בונימירמ ילידנמ 'ר יברה לש ותוברעתהב 4

 לדחו בזכיא בהזה יכ ,לושינמו םידודנמ ולצינ השרוב ידוהי ,עודיה עימקה

 .לוזל

 סיבדנתמ סויג םשל וטטוש טושוק קיבדול ירגנוהה דרומה לש ויסטגלק תשילפ 5

 ,תח ילבל היושע הצימא הרענ תאז התיה זא םיבשותב חבט ךורעל םיבורק ויהו

 התנווכ לע הדמע ברע תעל הערמהמ הבושבו תורפה תעור ,המש לחר הידוהי

 ןבל דב תכיתח השלת זא ,הנדנמ הברח האיצוה רבכש וז תנייוזמ היפונכ לש

 ןייא ,ראידומא ןייא , : החכ לכב החרצו הלש םיעורה לקמל ותרשק התנתוכמ

 םידוהיו םייוג םיבדנתמ תפקומ המצע תא האצמ דימו "שבויול טושוק

 ,יררכא חבטמ םתוא הטלימש

 יתבב המכסהה תומצעמ שלש יניצק ונכתשנ הב ,הנושארה םלועה תמחלמ | 6

 ואצי השרובמ לארשי יריעצמ םיברו תפומל הבוט תונכש סחי ךות םידוהיה

 ןותתתה ניכהיבב ץרענה רסיקה לש ותומל ודפס 1916-ב .ובש אלו תותיזחל

 ,השרובב הירגנוה ןוטלשו גרובסבאה תלשוש לש התדירי תלחתב ואר תאזבו

 ונבו ס'השמ ףלוו תרזעב ודימשהו היולצנקב טולשל םינמורה וסנכנ 18-ב 7

 ,םינשה תואמ תב היצטנמוקודה תא
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 ידוהימ םיברל תוחרזאה תריזג האצי םישלשה תונש לש הינשה תיצחמב \[8

 השרוב ייוג ,וז הריזג עמשמל ודרחנ הב ודלונ םהירוה ירוהו םהירוהש השרוב

 יתש לש ךשמבו ןמז סרט הנברוח תא ושיחה הל הצוחמ םיתיסמ תעפשהב

 ,שא תולכאמל ףרט השרוב התיה תועש

 המרגו ,םירדוקה םימיב םירגנוהה לש םבוש דע החדנ תירזכאה הריזגה עוציב

 .ינבלה תוומהו הרוחשה תבש ל

 העודיה יידוזאס-אקנומ ,ל רעונ ינב סויגו שוכר תמרחה ,תופידרו סייונע תושיגנ 9

 ,האלתלו הצמשל

 םהידידי םייוגה השרוב ינודיז ייע המיח תוירזכאב םהיתבמ םידוהיה תאצוה 0

 עבקנש ךיראת) דיישת ןויס 'גב ושיו וטיגב ףסאמה תנחתל סתכלוהו ,לומתאמ

 ,(השרוב ישודקל תיתנשה הרכזאה םויל

 ,הנשה םישמחו םיתאמ תב תידוהיה השרוב לש םינורחאה הימי ירבד 1

 לעבה הוויצ ןהילעש תודיסחה ינצינ לש תוכרה תועיטנב תרטועמ ןתישאוש

 רשוי תמימתב הייח רופיס -- הז תוהוגנ רהוז סיאלפ ןגב ןלתשל בוט םש

 תופחדמב ץק התאר הלכת לכלו ץיבשוא לש תוומ-רצחב תמייתסמ -- הלענ

 ימשל ןנורתמו  םמורתמ חווצ הרוהטו המילש הנומא עיבמ קוספו התפתה

 י..דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש  :םימש

 וריעבה רשא הריעבה ידירש ,הבוחרמ סינשו החפשממ דחא ,הטילפה תיראש 2

 םתרייעל ארונ שואיי ילוכא םימומד םסירזוח ,םינשע םידוא ,םנח יביוא

 רידא הגונ רוא הנהו -- אבהל םכרד םש םיבשחמ ,הבוקמ םתוא האיקהש

 ! הנויצ : םנזאב דהדהמ קזח לוקו סניעב בצבמ ורהזב

 - ויללעמ וקספשמ ,ללכה תבוטל םילודג םישעמ ןב סדא ,םלועבש גהונב

 קחרה ,השרוב תיראש תבשב ,הז רפס סג השעי הככ -- תונורכז בתוכו בשוי והירה

 דמחנה ורפכב ונכש ימי רכז תא אוה ףא םסשוו ,ותודלי שרע ינפדמ קתונמו

 הל'זי'צהו הסורטיקה ,ושיוה ילחנ תודג לע ביהרמ ףונ ןויבחב ומצע איבחהש

 המילשורי ובושב הילכח ןב הימחנ לש ורפסב ןווחאה קוספב ותלפת ללפתמו

 ."...הבוטל יקולא יל הרכז, :הפל רפסל ול יתויהב ינאו ,היתומוח סיקהלו

 (תלהוק) ייםינושארה (לכ)ל ןורכז ןיא,

 ומש רכזנ ,צרא לבח לש ןילופורטמ ,לארשיב םאו ריעל ןורכזה ירפסמ דחאב

 רכזיהל ותוכז לע ,אלימ ,הילע האושה תדר ינפל סינש 4 הנמתנש לודג דחא בר לש

 םא עדוי ימ -- אוה אלול ש וילע בותכל לבא ,רערעלו רהרהל ןיא וז ריע ינבר ןיב

 הייסבו *"..,ארונה סנחבמ תועשב הרובגב דומעל חכו זוע יד םיאצומ ויה וז ריע ידוהי

 .ותעפשה תלודג חיכוהל הז יילודג, קיפסה אל

 יקרפ ותחמשל הלגמו וחתופ ,וריע רפס הנוק םימתו טושפ ,הרושה ןמ ידוהי

 הליצאה םהינקויד תומדב הפוצ ,םהל ףתוש היה אוהש ,ול םיעודיו םירכומ סייח

 םיפוסיכ ,םיבר םימחר רמכתמ ובלו השעמ ישנאו םינקסע ,םידיסחו םינבר לש

 תונומתב .בייויכו וב ללפתהש תסנכה תיב ,רובצ ינינב האומל ויתוילכב םימוה םיזע

 הדש ,ןהב תיב לכ תרוצב ןיחבמ ,(םשפנ תא םג םתעשב םיליהצמו) םיריהזמ ףונ

 ,םימיענו םיבוט םימי ריכזמו םמורמ ,זילעמו רידאמ לכב לכה -- העקבו רה ,רעיו

 (הלאכ תומישר וטמשנ םיברמ) םירטפנ לש השיבי המישר תחפסנ ףוסבל

 ץיצמו הינשב וטבמ תא וריבעהב סלוא ,הב ןייעמה חור תא עיגוהל ידכ הב שיש

 סע ויתובוטו ינומלאה אפורה ,להקה שארה ינולפ לש ומוליצב תצקמב חקופמ

 ףטשנ -- הרבחה ינטחי המכ דועו בהלנה ינומלפה ינויצה תנומתב הזוח ,ויאפרנ

 סהיתולעפמל תודוהו הלאמ ךא קרה :לאושו אינווטו תַמוערתו באכב ובל

 -ילדח םהילע םוקב עווגל ומת הידוהיש דע הייח תא התיחו ריעה המק םיריבכה

 .- תאז הריכזב הלחנו קלח ןיא ילש השודקה ימאלו ילש שודקה אבאלו ..,שונא



 13 םיובד תישאר

 תקעצ) ,םירקיה םתחפשמ ינבו אמאו אבא ישעממ רפסב רכזנ אל רבד םוש אלה

 יצחו האמכ הנמש םלש ךלפ ידירשל ןורכז רפס תקולחב ינזא ועמש וזכ סמח

 םיבירחו ןכות ילד םירופס םיפד ןיב ץוחל ותדלומ רפכ תא ףשחש דחאו ,םיבושיי

 ,ילש אבאה ןכיה :ונורגמ העקב יוודמ תחווצו תורוש ןיב תושלוב ויניע וליחתה

 סיעובט וינפ סעונב תוזחל דבלבו לכה ןתונ יתייה !1רפסה ןמ אוה רדענ המ ינפמ

 (הנענ וניאו קעוצב ופוג וב התלתנ המשאהו ףסה לע וחדנ תונעטהש רורב .,..רפסב

 תורמל ,םקלחב ונחלצהו עונמל וניצרש סא ,ונופסב םג ועראתנ םימוד סירבד

 לירעב לעופה ,אוה סש לודגו ןוטק .םינואיגה זובו םיננאשה געל ,הפצוחהו האנשה

 יריבג לש םתונכשב ויטוח תא ליחשמ אילטמה טייחה ,רעיה ידיגנ ןיב לייטמ

 ,<ראה הדבא ךכ ,םירורא םסידז וצב ,ותכלב ודימ הטמשנ וטחמש םשכש ,תונינלפה

 הליצהו הדמע ןבה לש ותוזירז קרשו ןודבאה תוחרואב ,ידוהי םש לע התיה המושרש

 ןיב םישנא ינפב תומימת ברב הגיצמ והיוהו השרוב תביבסב בחרנ עקרוק תנומת

 ותיב תא אוה אלממ ותושרבש לבהה תנומתבש ושפנ הלשמו ססנואל ןיבו סנוצוב

 ,וירוגמ ריע קרב ינבב דובכ

 המצע תוכזב תמסרפתמ השרוב

 ירהש ,המשב םייוג בושיי החיצנמ הניא הרכזיהבש השרובל עדונ הריתי תוכז

 היפתוש היתורבחמ הברהב ךכ רבדה ןיאש המ ,רקחמ ןועט ןיידע המש לש ושוריפ

 ואציש תונורכ%ז ירפסב םהיתורשעל וחצנוה םייוג רחא םייוג תומש ,רמה לרוגל

 תודוה םוסרפל ועיגה םהמ םיבר ,ונימיל האושה ןיבש םינשה םיעבראב רואל

 וא) ינוליתה סשה תא תשדוקמה סםתלשושל וצמאו םהב וררוגתהש םיריומדאל

 ,תוצינ'זיוה רשע ,תוקניפסה יתש ,רצינציפוקה :ייוגה (בו ר'סלצ,ה :אמטה

 עמש אל ימ :יבר ריינעטאה תא לשמ ךרד חקנ ,ןתמגודו ןשוטוב ,ןי'זור ,בוטולבז

 לי'צז ךורב 'ר ויבא י"ע תידיסח תרוסמ יפל ,דעונ בגאש) רעגאה ל'םייח 'ר לע

 לש דוה וריע לעו וילע הלע עיינעטא לש הבר השענשמ (יוהופטח ,ש אלא השרובל

 אליעב ךל םיארמ םיר"ומדא תביסמל אב התא םאבש םיכלמ תראפתו השודק

 אוה ןימימ ינשה ,שוהובמ יברה הנה :תוכלמב הנושאר םיבשויה לע ,אתריד

 (אמט םש בוש) רעריטסערקה בשוי םש ,רנילרקה אוה לאמשמ ןושארה ,רנילוטסה

 תואיפ רוטע ןקוזמ רוחב לש ורות עיגהבו ,רבושטדיזה וידי תובכרא לע ןעשנ ןאכו

 דובכ תארי ררועמה םשב .יבר רעיינעטאה והז : שאר דבוכב ךל םינייצמ תוביהצמ

 ףא עשורמ ץירעו רוכיש יוג לש ומש רתתסמו יובחו ןופס ,עינעטא ,השודק תדרחו

 ,םתיצמת םד םע םידוהיה יפסכ תא טחוס ,ללוזו ללוה ,סוינוטנא ,ותוחכיפ תועשב

 ויזב רהוז ,קירבמו רהוטמ אוהשכ ,לגופמהו אמטה םשה תא שירומו הז קידצ אב

 ,הרהטבו השודקב ותב ןבל ,הגונ

 ייעבש ראב, התכינח תא המצעמ הריסה השרוב

 הידוהי ,יבגל איה הלעמ -- הלשמ הירוטסיה םתס -- השרובל ןיאש הז ןורסח

 יכ ,דובכ ישגרב וילע רוזחלו ומשב ארקיהל ייצירפ, אוהש הזיאל םיבייח סניאש

 הז םשש ונחכוה ןכש ,ףתוש םע הז דובכ קולח יתלבמ הז סשב ודבכתה הידוהי

 סוקמב לביק יוניכש חינהל םיטונו ,ועמשמ תנבה ישקב ךכמ רתויו ותרוצב אוה רזומ

 סשה :ךכל ןמיסו םשל ךפהש לוזלז לש יוניכ ,םימודק םימיב םסירבוע יפמ סש

 ךכ רבדה ןיאש המ -- הילע םנוטלש ושרפש םימעה ינב יפב הנתשמ וניא י'השרוב

 םימגרתמ ,הנותחתהו תיעצמאה ,הנוילעה "הבושיו  ןוגכ ,םיבושיי תומש רתי םע

 ,יברה אובב ,ןכל ,התרוצ סינשמ ,השרובל דוגינב ,וא לשומה םסעה תפשב התוא

 הלעה ,ורובע ומיקהש ונומראב דובכ ןוכשל (ןורחאה סג היהש ןושארה) ריומדאה

 .תלשושה םשל השענו יייבר רעשראב , אלפנ גוזימ אציו בושייה םש תא ומצע לע

 דע וב ארקיו ןהב ךלמש םירעה שלשל ותלשוש םש וירחא "בחס, סשמ אצישמ

 ושכרו וחרטש ,םיבהלנה וידיסח ינבמ םינש אלמלאו הלעמ לש הבישיל שקבתנש
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 בבחתנש םש היה חכתשמ -- הרות ידמולל ייללוכ , וב וחתפו תסנכ תיב והושעו תיב

 ,הז אלפומ רפכ יאצוי בור לע

 תא ,יבוה ורצח ינתחמ דחא ,רוטעב ,וקיתנש םשה תאישנב ךישמהל ןויסנ

 ,ושארב תרחא תוכלמ רתכ םסשיו וב פח ןיא ילככ וכילשה יכ ,לשכנ ,הז סשב ומצע

 תיב ןיאו התרוצ התניש ,תימלוע הבוזע ,הידוהי התוא בוזע םעו ,הליבחה הדרפתנ

 תבש תפוקת אוהו רקיה ונכת דובאב גשומה לטרעתנ רבעה לש השרוב תא ריכזיש

 -תדגא ואלמתנ היתועיריו -- תראפתו רדהו דוה תכסמ תפפוח הילעו םש הידוהי

 ,יחשרוב ןורכז רפס ב תרפוסמו הבוקנה םיאלפ

 םיעייטמל הדות ישחר

 ירמחהו ישפנה םעויסבש הלאל תודוהל חכשנ לב ,ופסה תספדה םויס סע

 הכלמ םייחב יתייער יתיב תונ איה םיכרבתמל ןושאר ,רמגומה לע הכרבל עיגה

 לכוא ןעמלו ינעמל יתואירב לע הדקשו ברעהו םכשה ינתוריז ,יתוא הדדועש הרש

 ותמורתש ןרוהנייא ףסוי ידידיל ,רפסה תביתכב -- השודקה המישמב דומע

 ציבומולש היבוט ידידיו .סופדה שבכמ ילגלג לע תונוילגה תא הלגלוג תיפסכה

 ןותימל רזע די ינתונ ותיל ,הז רפס בותכל ילע רוזגל וצירמהו דעוה תא ןגואש

 דקשש סופדה תיב לעב ,ןמדירפ אפיל בוט סוי "רול הדות -- ףוסבלו ,תואצוהה
 .ונינפל חנומ ותוא תואורה וניניעש הרודהה ותרוצב ותספדהב וידבועו אוה ,חרטו

 .הכרבה לע םכלוכ ואוב
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 "השרוב אשמ,

 ''םישודק ןורכז רפס, לש הרדיל ילבח וא

 (.אכ ב"ב) "המכח הברת םירפוס תאנק,

 (כ חכ בויא) !+"אובת ןיאמ -- המכחהו,,

 קינחמה ריואב ופעוה ,םהינב דצמ תושודקה תומשנל הבזכא ימודמדו וז הליפא תועשב

 לע געל יבינו "ןושל ינינפ,, םג אבא לש הכורחה םצעל ןבה לש יח בל ברקל יושעש שגר לכ

 רפס לע םירבדמשכ קוחצמ עקפתמ ינא, "!?רפס בותכל ךממ שקיב ימ,, :ורדענ אל רפסה

 ץוחב,, "ספדומ תויהל יואר אהיש דחא ףד וליפא ןאכ זיא ,"ונממ ידי תא ךשומ ינא,, "ןורכז

 ,םוקמה ןב אל ,דחא .(רהאי עצראווש גיצכא) "תורוחש םינש םינומש ותלחת רפסהש םירבדמ

 -- ורפכ וליאו ןורכז רפס תלבקמ הנכשה השרובש לע ותלכוא תלוויאו תרווע האנק ותשבל

 תאזכ הבולע הרוצב תנגפומ הדהא רואל .רפסה לש עבשומה וביואל יהיו -- וילע בותכיש ימ זיא

 תטלעב קיהבה הוקת לש ויז רוא ,וברקב רבחמה לש וחור הקבנ םרטו עבמ יסגו שפנ ילפש דצמ

 :םהרבאל חטבוה וב קוספ הילע לופנב ונושל יכשחמ ןיבלהו ושאר

 רפסה לש "האירקל,, םינענה תמישרב הקידב רחאל יכ "...םיקידצ םישמח ...אצמא םא,

 הילעה ינב ,שעמו הבשחמ ינידעו השרוב ינב יליצאמ השאו שיא םישימח ,אלפה הברמל ,ואצמנ

 ידיל ורסמג וסייפתנש םיבלענה תונוילגה .םהיריקי ירכוז הנחמ ינפל ץולח תאצל וכזש ,םיטעמה

 .תכרובמ העשב סיפדמה



 ''השרוב אשמ,, - הלודגה המיאופהמ עטק

 הָשֶרוּב ריִע רֶכְזְל שדקָהָש שֶדחַּב תופּופְצ תופחור ןה. .

 ּונָמְזָש תורוהֶטה תומָשְנה הָתּורָח הָּפִמ תּולְגְרַמְל
 הָלֶהְקַה ןּורָמַא תאַצ םּויִּב ,"שְרּומְרַמ תיִבָ,,ָל ןֶויִסְּב שּולָשְּב
 .תּושָפְנ יִשּודְג 'תובוחר,ָ. ;הָנְדְבָא תּוביִתְנְל הָשודקַה

 םיִדּובָא םיִרּועָנ דוס אּובַָחמ - 'ּהָתיִּב, םָּב תַפָשּוח תַחֶא לָכ

 ןןּופיִצַי ףֶסּכַה לושְחַנְו םיִמָמְרְו הָבַהַא לש לגו
 ,לָהּוצ קוניִּת תֶע ּהָּב ּהָעְנַעְנְַּב ּהַשְרַע תֶא שקַבְל תָשְרוּפ
 ונָמָשְּב לבוטַה 'לְגיק, םַע וחּוחיְנֶּב 'טְנְלּושְט,ַה רּונִפ םֶש

 ...וגַבְתַפ וב הֶפוא 'תָבַש יוג, - בַָהְצַּב תועּולק תולַחְו

 םֶנואְמָצ בָבושֶל תָבָלְחָג אָמָא תיִּב תָפָרֶּב הָרָפ הז
 ונורָג רַחְנָש ּהָּפַט יִפ תלזג ,ָהיקֶשוע-יִעיִפְצ לָש
 תובָהל דַע ץיקַה יִנובְרַח בַהְלְב אָמִא די וב תופְלִּב

 'ילָאְרָשִיְל קח,, לַע הָטַמ ףַקֶשִנ ודעּב ,ןולח הנה ...'ןֶשְבּכְַה
 ...אָמָאָה ''שָמְח-שטייט,, לַעְו ףְרִחַה יִבְרַעְּב שודק אָּבַא
 טֶטְרָשָש 'הָּפַמַה, הֶזַּב והָוָנ דקופ דָחֶא לָּכ הָכָּכ

 םיִדיִרָשַה ַחּור-יִאְּכְדִַנֶל ובָבְל םַחי יִּכ הָשְרּוּבְדְְּב
 ןָמְדִמ היּוקֶש יוג תַמְדַאְּב תושודקה ןֶתומְצִע ןידע
 ישרויו םיִחְצְרִמ יִפְגַמִמ תוקּוסְר תולָלוחְתִמ תּולָלוגַתִמ

 הָעְמּושְו הָאּור 'ָּל סיִנַא אָל זֶר לָּבָש הָמָשֶּנַה ...םֶתָאְנַש
 'ןיִגַהּונ, הָנָשַּב םַעָפ יִכ :םּורָמַּב ,דוגְרַּפַה יִרוחַאַמ
 ...'אָרּוְּבַצְד אָחְרַט, םושמ 'סָּכַט'ַה תָשוביִּב ןֶריִּכְזַה
 תותימ יִניִמ לָכְּב םיִתּורְּכַה םֶהיִיַח ,לֶלֶחְמַה ןֶדּובְכְל
 םיִרּונַּפ יִפּורָשּו תּורָהֶנ יִעּובְט ,םיִכְרְד ילוטק
 תואָמְל :םֶהַמ םַחנ רַתְסַנ יִּכ 'םֶנּוקִּת, ּואַצָמ םֶרָט דוע
 ;םיִדּוהי יִמּומַש 'תּוהָמִאְו םיִרָע,ְל םיִרָפְס ּובָתְכַנ
 .הָּבִח לֶש הָיִמֶהְּב םיִפּופַא םיִנַתְמ םיִשָעַמּו תומשְו
 היִנָשַּב הָשְרוּב תֶא םקיו 'הָּפַמ,ַה שרופ הֶז םקיו
 ...ָהיִדּוהיִמ ריִעָה םהָּתַו הָבְבוד ,ָ.יִּפְמ םֶלֶא שיִמָה
 ...םיִרְרָה תוגְסַּפ ּהָּבְגִיַו ןשוש קַמַסיַו ָהיִנַג בָבונ
 .םיִנָעְמַה יִדְלַשְו תומָשְנ ּוצְלָע ,םייִחַה תושְפָנ ּוזְלָע
 .ףֶסָּכ ןיִא ספוד אל סיִפְדַמַש ,ּוניִנָש 'ןֶל אָנְמ - תּועָמ,
 ,שש תונש יִבּובְל םרות יִנָּפ הָמְדְק תָבְלוע הָבְזְכַא

 - ונואָּב הָשְרוּב תֶא ָהיַחיִו הָביִתְכּו הָריִכְזַב לַמָעָש

 ויִנָעְּב ּותַחְפַט הָשְרוּבָש 'ףַסַּכ לָש וליִא, לֶא ףַלָה יִּכ
 הָביִלְעִמ 'הָבְדְנ, קנזיַו ...הָפּופְכ ּוּפַּכ תֶא אַצְמיו

 הָתְטָעֶש הָמיִלְּכַה הָרְבָג המ ...הָבְדּונ לע הָטיִמְמ הָּפְרַחְש
 = = ..הָקיִתְש :ּורַפְכ יִאְצּויְל ּותּונָפְב בָתּוּכַה חּור תֶא
 ,תּומיִאְו תּודְרָח ּולָמְלִמ ףַא ...םיִנָּפ לַע עַרָּתָשי גַעַל ןודְזּו
 הָבָהַא חור עז רועָנ זֶא ...''ּוחידיו ...םיִשָנָא ּואצי ,,ָש
 !םֶלוע רוא הֶאְרי רֶפְסַה :ּורָמאיַו שָפְנ-יִפייִביִדְנ לַע
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 ,םישנו םישנא ,השרוב יאצוי ונירבח םיסנכתמ הלא םימיב

 לש רכינ רפסמב ,הנידמה יבשות ,םוקמה ידילי ראש םע דחי

 הנש תמייקתמה ,תיתנשה הרכזאה תפיסאל ,שפנ ףלאל בורק

 םריע תא ואציש םהיריקי לש םהיתומשנ םע ודחיתי הב ,הנש

 םינש רשע םהל ואלמ הז ךא .ורזח אלו -- הנורחאה םעפב

 הלעת ןויסב ג"כב .יצאנה תרוכה די םהילע התלעש םוימ

 םישודקה רכז תא ,ץראב הלוכ טעמכ תאצמנה ,השרוב תיראש

 תיזכרמ הרייע ,"הוישיו,, וטיגל רהמנו רמ םוי ותואב ופסאנש

 תא "ןסכאל,, ארונה לרוגה לטוה הקיחבש ,שרומרמ זוחמב

 םהמ ,הילא םיכומסה םירפכהו תורייעהמ םיללמואה םידוהיה

 םינוהה יאצאצ ,םיירגנוהה תויחה יצירפ לש םדי תקזחב ושרוג

 -ניבשואה ינשבכל ולבוה םשמו -- םתומכ םדה יאמצ ,םיארפה

 -- והונב רשא םתיבמ םוקמ תריקע .העווזל םיעודיה םי'צ

 ,הנש םישימחו םייתאמ ינפלמ -- עפשו החוור ךותמ אל

 םירה קיחב תענטצמה ,הדומחה העקבה ךותב והוטנש םלהאמו

 תותובע תונבלו ןרוא יצע םיסוכמ תונורדמש ,תויאיג יצורח

 ,הבחורלו הכרואל הב םירבוע םיכז םימ ייוור םילחנו ,הוטעי

 -- ףוגה תא קזחמו שפנה תא רהטמה אירבמו חצ ריוא תגופס

 םיינעה לש םבל תא תאלמל ידכ הב היה הז ירזכא קותינ

 בצמ -- שפנ לש הכודכד דע שואיי תמח םהה םירעוסה

 ועדי אלמלא -- םיטלמנה ןיבמ םיברל ןיידע רוכזה אכדמ

 אושב ועתנ הלא ךרד ימימת ןכש -- הנורחאה םכרד יהוזש
 .םהיתבל ובושי בוש בורקבש ,ןימאהל

 ילגרל ,םיריקמ םימ יגלפ לע וערזנש תוידוהיה תודוקנה

 רהנ לש תינמיה הדגה לע הצורח דיב ,תובורמה תועבגה

 םינש לע םינש הלמע שפנב ובורו וחפוטו ךוראה "הוישיוה"

 תורמסמ ועבק ,םהלשמ ךרד ינויצ םמצעל וותה ןהינב --
 םהילא ,םיעובק םייח יסופד וקצי ,םגישו םחישל םעברו םחראל

 לכ אלל -- הרוהטהו המילשה -- הרוסמה תותובעב ודמצנ

 איה -- וז םכרדש ושיגרה שיגרה יכ ;תונרשפו תונרתו
 "לובה םילדבהה םה אלה ;תירכנ הביבס התואב אקווד ,הנוכנה
 םינושמו םינוש םיגהונב ,תדחוימ תשובלתב ,ןיעל םיארנהו םיט

 ךשמהל רתויב החוטבה הבורעה םה -- ב"ויכו תיבל ץוחמ ףא

 הביטקפסרפ לכש ,'וכו תינויער ,תיתוברת תואמצע לש המויק

 לע ,השרוב הרייעהש י"'פעא .הנממ איה הקוחר ,העימש לש

 תיפרגונתא הניחבמ ףנע קר התיה ,היתושפנ יפלא תעברא
 -ינופצה ףגאב יאשרומורמה טאטימוקה ךותב תיגולונתאו
 .הינוליסנרט לש יחרזמ

 -- זאמ םינימורהו םירגנוהה ןיבש הבירמה חטשב

 הביטח התויהב ,אלפנה הדוחיב תניוצמ תאז לכב איה התיה

 תודהיה תא הפיקהש הקודהה תרגסמה ךותב המצע ינפב
 יתלבה ןיעמה תורוקממ הדשל תא הקניש תיסיסעהו הנמאנה

 תועיד לש ןרואל תממחתמ התיהו המימתה הגומאה לש קסופ

 דימתמ ןויע י"ע ןרושיא תא תולבקמה ,השירי יסכנכ תורוסמ
 רסומו תודימ ירפס ךותמ -- ןקוזיח תאו תי'פג ירפסב קימעמו
 הריתי תוכז השרוב יכ ;תזרפומ הדיפקב םירמשנו םיגהנמו

 תויוצמה תוחורה ינפמ הנויבצ לע הרמשש הזב הל העדונ
 הדועיימו הדוחיימ הוזיזה אלשו ,םמלוע ללחב תופחרמ ויהש

 תועורז קבוח ןויער ,שדח יתבשחמ םרז לש ואוב םוי דע --

 הב ,ץראה ןינבלו ןויצל הבישה ןויער :הלוכ תודהיה םלוע

 ורבע םגו םכרד בושיחל ורסמתה רוזיאה ךותב םיברש העשב
 -- הרזה תונכשה םהל הניכהש בורקמ םישבוכמ םילולסמל

 ךלהמ לע םימיה תוברב התעפשה התיה הטעמ אל -- וז יכ

 לש התישאר יכ .ידוהיה ץוביקהמ בושח קלח לש םתבשחמ
 תוכפהמב הצוענה םיריבכ םייונישו תוערואמ תרה הפוקת

 שרומרמ ידוהי תא האצמש (הל וארק "שויול טושוק,, ימי) 8
 םיבר לע ומתוח תא עיבטה -- הנושארה םלועה תמחלמ תא

 תמחלמ ץורפב המייתסנש הפוקת -- גלד אל השרוב לע 'םגו

 תודהיה התוא לש רומגה יזיפה הלוסיח םע -- הינשה םלועה

 ןיבש םימסקה תעקב לש העקרק לע התלעו הצצש האלפומה

 םיטפרקה תורעיו םיינוליסנרטה םיפלאה יעלס ,הרטטה יסכור

 הצינ ולעה ,וחרפו וגשגשש םינמענ יעטנ הטבנ -- םייחרזמה
 .םינודיזה די םתרקעש דע -- תוריפ ולישבהו

 תידוהיה השרוב התיה הריסחש ןייצנ םא תמאהמ םלעתנ

 רבכ הנוכנ הייארו התבשחמ הרגבתנ םייתניבש ,הלשמ ןויער
 הרוצל ןכותה רדעהש השגרהה ,הבל ןויגהו הישעמל המדק
 תונוונתה ידיל התוא איבהל לולע -- הדי לע תחפוטמה

 ןויבחב וגה הגהו -- םימיה ןמ םויב הרוצה שוטשטו תיתוברת
 -- ןיעה ןמ יומס המ רבדל זעונהו זעה ןוצרה תא םשפנ

 תולד בקע ,יוטיבה תלוטנ -- דחאכ תיאלפו הרזומ השוחת

 ;םמלועב היה אלש רבד םשב תונכל תעדל ילבמ ,םנושל

 םלוע ןוקיתב לק שחרו דינ לכל תויורכ ויה םהינזאש םגה

 ןכל .ךכל םלצא אצמנ אל יהשלכ הנבה --יילאיצוס הדימ הנקב

 רשא דע םהירמש לע טוקשל ףיסוהלמ ולדח אלו וקספ אל

 תוזעה הינרקבו םירופאה םמלוע ימשב השדח שמש העיצפה

 וליפאהש קפסה יננע יערק תא אעמק-אעמק רזפל הלחה

 ןויער שמש איה אלה :החוכנ תוארל םהמ וענמו םכרד לע

 ,תוצופתה לכב רבעו ףטשש ןויער ,תימואלה תוריחהו הלואגה
 .עיגה השרוב דעו -- תובאה תשרומ -- תדלומל הפיאשהו

 השרוב לש םילדה היתונכשמב תבשנמ הליחתה תרחא חור

 המואה ינמאנ םתוא לש םימודרה םהיתושגר תא הננעירו

 יח יוטיב ןתנש ןויערב המולגה הווקתל םשפנ תא ואשנש
 אוה הנה,, .םתעד לע ודמע זאמ םלצא םירומטה םשפנ יוואמל
 אל זא ובשח ."וריכהל ילבמ ול וניוויקשו וב וניגהש הז
 האמצו ההמכ הזכ ןיכרע יונישל ; שרומרמ יבוטמ םיטעמ
 התכז .וגממ ופרה אל בוש -- םדיל אבש ןויכמו -- םשפנ

 התיה איהש -- הדי לע הלגלגתנש הלודג תוכזל השרוב
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 - היקודקדו היטרפ לכל תימואלה הרותה תלבקב הצולח תרבועה

 הירחא התהננו -- שרומרמ םוחתמ היתובקעב םיאבה ינפל --

 = עובקל ןיידע ונידיב ןיא .הנמיה הלעמל ןיאש תידיסח תוקיבדב

 .השרובל הכרד תא תינויצה הרותה הל האצמ ךרדה יהוזיא

 -- ץראה תא תעד השרוב האלמו -- דחא תובע אל רקוב

 = תטהולו הזע הקושת לש היתבהלש הזוחא התיה הלוכ הרייעהו

 תוהמיא ;הב וגה םירענו תונקז .ןויצל -- שפנה תולכ דע --

 תוחפשמב העודי הבואכ היעבל ןורתפ הב ואר ןהיתונבו
 :םהבש הושה דצה -- המשל אל ימו המשל ימ ;תוינעה

 .הבורק הילע לש םולח -- םלוכ לע דרי דחא קותמ םולח

 תונטק םדוק -- ןהיתותוא תא תתל וליחתה תוינתחדק תולועפ

 תא התויהש -- ,םיתבב הלוחכה הספוקה תצפה :ןוגכ ,ךרעה

 העונת, המשש "תימואלה החמשה,, לש "תיגיגחה החיתפ|,,ה
 החלשנ :תיניצר רתוי -- ןכ ירחא .דועו ,תונגראתה ; "תינויצ
 תובשיתה לש תורשפאה תא קודבל מ"ע הצרא תחלשמ

 ולהינ ;הל הצוחמו השרובב "תורשכה,, וחתפנ ;תיצוביק
 םלוא ,םמלוע םורב זא ודמעש םינושה םינינעה לע "תוחיש,

 הילעה תארקל הריתחה התיה םהה םישעמה לש תרתוכה תלוג

 ,רעונ ינב זא ויה םיבר יכ ,תונכהה לכ תילכת -- תפסכנה

 תולעל וצרו -- םילבוקמ םירודיסל תופצלמ םתונלבס העקפש

 םהיטבלו םתילע יכרד תא ראתלמ דיה אלת .ריחמ לכב

 -תפוקת התואלו .םינושארה השרוב ילוע לש םהיתולובחתו

 -- בורקה רבעהמ -- הפונתה תמוצעו רהוזה תבר ,תורענתהה

 הבורמהו ברה םקלח תא ומרת -- השרוב תא המעיפש חורה

 לעופהו יחרזמה -- לארשיב תויתדה תועונתה יתש ןתוא רתויב
 ןיניבשושה ויהש םהבו ("יחרזמ יריעצ,, זא וארקנש) ,יחרזמה

 בתכו "תימואלה םתפוח, תחת רעונה ינב תא וסינכהש

 לכ םולח -- ''טקיפיטרסה, תא םהל ונתנ "השרד תנתמ,

 םהל הדמעו תיתולגה ותרוכממ ומצע קתנל טילחהש ,ידוהי

 תונויצה תא םהל המיאתהש ,יחרזמה לעופה תעונת לש התוכז

 יינויצה לכאמה,, תא םהל המיעטהו תמדוקה םתבשחמ ךלהמל

 דוע אצמנ יכ ,ולוכיעב םינושארה םימיב תצק ושקתהש שדחה

 . לש התרידח תא הפי ןיעב ואר אלש השרוב ידוהי ןיבמ הלאכ

 -- הל ודגנתה ןכלו -- םוצע הכ ףקיהב השרובל העונתה

 םיחוכיוה ומייקתהו ומק ךכו -- השעמלמ רתוי הכלהל

 איה תרתומה -- הב ךורכה לכו ןויצל הבישה לע םינינעמה

 תצק -- הצלהב תצק ,זא ורמא רומא יכ -- ! הרוסא םא
 תירבע,, הטישלו ,"הרשכ,, השוע הניא "הרשכה,,הש : תוניצרב
 יחרפ,, ואר זא .המודכו "תוריבעב תוריבע,, וארק "'תירבעב
 םהשכ הירק תובוחרב עיפוהל םמצעל דובכ ךרוצ "םיצולחה

 הלעי ןתרזעבש "תוחכוהו תויאר,, לש דבכ ןעטימב םידיוצמ

 השעמל תפרטצמה ןויצ תביש לע הבשחמהש חיכוהל םדיב
 ןיאו תילכתב הרישכ איה -- תדלומל היילע ידיל איבמה

 תחא תוא וליפא תרתוס הניאו תדמוע הניא יכ ,הירחא רהרהל

 ירבדו םינואגה יחרזמה יגיהנמ לש םתומש הלא ויהו .הרותבש
 .רעוסה םחוכיוב םהל ודמעש ,הנינבו ץראה חבשב םתרות

 תמחלמב תרובגת -- םינפבמ לאוג םג םהל םק זא
 ל'ז ץיבוקשומ דוד 'ר ג"ההה ה"'ה -- וניריעצ לש םירבדה

 ןיעכ אוהש "רשבמ ילגר,, ורפסב (ביבא-לתמ שישיה ברה)

 ןיאש שורדהו לופלפה ךרדב תוחכומ תויאר לש 'הידפולקיצנא,

 חומשל ,הכותל תולעל ,ץראה תא לוחנל,, ןוצרב רוסיא ששח לכ
 השודקב הילע ךרבלו הבוטמ עובשל ,הירפמ לוכאל ,הנינבב

 ידיב םיבותכו תע יבתכמ םיחוקל תוסמו םירמאמ "...הרהטבו
 "םייחה-תרות,, חורב ,יחרזמה לעופה ןמ תועיד יגוה םירבח

 יוליג,, םע דחיבו ינויערה םקחד תעשב םהל ודמע -- העודיה
 ברקה, תעשב רעשב דומעל ולכי לוכי םהלשמ "קשנ
 השרובב תיב טעמכ היה אל :הריהזמה האצותהו "יטקלאידה
 תרבחו השעמ היה) חכב םישוע המכ וכותמ איצוה אלש

 השרובב האצמ אל ,הניטנגראל הריגהב הקסעש ,"ס"איה,,

 ינפ לע םירוזפה םהיאצאצו השרוב יאצוי אנ ועדי .(םידמעומ

 ,םהיתובאש ,הנידמבש םייחה יפנע לכב םירועמהו ץראה לכ
 דגנ התיה הדיחיו תחא ךרד -- םהינבו םהיתויחא ,םהיחא

 ופיצו םשפנ תא ואשנ הילא -- םתדלומל ךרדה -- םהינפ

 לרוגה ..חטבל הילע ובשיו ונירחא ואוביו ולעי וב םויל
 תא אלמל ונילע ,אופיא ,המוש ..וכז אלו -- םהל רזכאתה
 .ונישודק םמצעל ווישש הרוצ התואב ונייח תא ונתויחב ,םנורסח
 ונבציהו -- ץראה ןינבב םחור ןויגה יפל םכרד תא בלשנ םא

 היה הזכ יכ -- םהייח תא ונתויחב ,שדוק תבצמ וניריקיל
 .םייחה תא ונל וויצ הזבו םנוצר

 םיינזאב ועגפ "ןורכז רפס,  םיעבותה םיבתכמ תצקמ

 (האצותהו) תומוטא

 לארשיב (שרומרמ) השרוב יאצוי ןוגרא

 הנמזה

 ..עפאמ -- השרוב רפסל ןלעפש םיבתכמ רורצ

 .(26.5.57) .זייישת רייאב ה"כ .ה"'ב

 הורכזאה תפפאב םירחא םג ףתשלו ףתתשהל ןמזומ ךנה

 .השרוב ונתרייע ישודק רכזל תיתנשה

 4 העשב (2.6.57) ז"ישת ןויסב 'ג -- 'א םויב םייקתתש

 .ביבא-לתב -- 35 לזב 'חר "שא יבכמ,, םלואב צ"החא
 .ךיריקיו ךישודק תא תדביכו -- תפתתשה

 .ןוגראה : ח"בבו דובכב
+ 

 : הרכזאה תפסאל ךאוב ינפל ךבל תמושתל

 ךלוה -- המכ הז רבודמ וילעש השרוב לע ןורכזה רפס
 : םיישאר םיקלח השולשמ ךרענו

 .היתודלותו השרוב לע -- ירטנמוקוד-ירוטסיה 1
 .השרוב לעו השרובמ תוריצי --- יתונמא-יתורפסה .2

 -- הייח יאלממו יבצימו יבצעמל דע-ןורכז רפס 3

 קלחה לע ,דבעיי םינושארה םיקלחה ינש לע .םיבשותה

 ךדצמ לבקתי אל םא :תוירחאה תלטומ ךילע -- ישילשה
 אל םתומש -- ךיעדוימו ךיבורק תודוא לע טרופמ רמוח

 ךתופתתשה תוציחנ תא טילבהל ידכ .ךתמשאבו רפסב ורכזיי

 םהיבורקש םישנא רפסמ לע םיעטק ןאכ םינותנ -- רפסל רכזנב

 -- םתחפשמ ינב לע יפרגויב רמוח ואיצמהו העיבתל ונענ
 ןבומכ) ? רפסה ןמ ורדעיי ךיבורק תומש םא ךתעד אהת המו
 םקלח תא תתל םישרדנה תא תרטופ הניא תשדוחמה הינפהש

 .ןתומלשב תואב ןניא ןלהלד תומישרח (םינושארה םיינשל םג

 הרכזאה םוקמל ואיבהל ,ךממ שרדנה תא ןיכהל ,זרדזהל ךילע

 : תבותכה יפל וחלשל וא

 םיעבתנ הילבקמש (תולאש 50 תב המישר הפרוצ רזוחל)
 .82 ןמציו תורדש ,ןיקצומ תירק ,והילדג ןייטש .(ןהילע תונעל
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 הינמור-שרומרמ -- השרוב יאצוי ןוגרא

 השרוב ישודק רכז תחצנהל דעווה

 (22.5.56) ו"טשת ןויס ח"ר ,הפיח .ה"ב

 .השרוב וטיגל הנש הרשע יתשע

 זוגראה רבחל בתכמ
 .(די ,זי תומש) יירפפב ןורכז תאז םתכ,

 | ..חה דובכל
 ץראב ,הפ םימייקמ ונאש תיעיברה הנשה ונל איה תאז

 הלעש וניריקי רכזל הרכזאה םוי תא שדוק תדרחב ונשדק
 .םינודז דיב ופסנו תרוכה םהילע

 לע תורמ וננוקו םידפסה וכרענ האכנ חורבו רבשנ בלב
 ונניאו ךלהש םיענהו דמחנה .יאשרובה ידוהיה ץוביקה ןדבא

 תמחמ םהילע האצי הצרחנו הלכש הלוגה ישודק ראש ךותב --

 ולכתשנש םירוה לש הדירח שפנו ןוכנ שגר ךותמ .קיצמה
 האלמה תוירחאה תרודח הגאדה העבוה ומתיתנש םינב לשו

 םתגישיה -- םהייואמ ץראל הנפימה ףס לעש םישודקה יפלכ
 ורבעש םהיתוחפשמ ינב םע דחאתהל וכז אלו םואתפ תאוש

 תומשנל המ-יוציפ תתל תועצה ולעוה -- םהינפל םיצולח
 .םרכז תחצנהב תומימתה

 סחיב תומדקומה תורכזאה תופיסאב ונודנש תועצה ןיבמ

 -- דאמ הבושח תחא התארנ ,וב ליחתהל שיש החצנהה לעפמל

 ףקשיו ףיקיש ןכות בר 'השרוב רפס,, תכירעו רוביח :איהו
 םלמעו םרחסמ ,תידוהיה הרבחב םהיכרד ,השרוב ידוהי ייח תא

 ,םהיתומולחו םהייואמ םהיתופיאש ,םהיתופקשהו םתרות
 ,'וכו םתוסרוקיפאו םתודיסח ,םלבאו םתחמש ,םקחדו םקוחצ

 -- רהמנהו רמה םמוי דע םהל בשומל השרוב תא וויאש םוימ
 םאוב םוי -- דוע ובש אל הנממ הנורחאה םכרדל םתאצ םוי

 .ץיושיוא ינשבכל -- םשמו ףוסיאה תואטיגל

 וניתויחא ,תוינקדצה וניתומאו םירשיה וניתובא םה םיאדכ

 הידסימ ,השרוב ידיליו יאצוי לכ לע םינמאנה וניחאו תורשכה
 ,הירישעו היינע ,היחקיפו הימכח ,היסנרפו הינבר ,הינושארו

 הישודק םיאכז -- דחוימבו היצולחו הינויצ ,הינקסעו היליכשמ
 רפס תרוצב תיראשו םש םרכזל םקויש םיכזהו םירוהטה
 םיעונצ םיבשות ייחמ ןורחא רודל רפסי ןעמל םישעמו תונורכז

 הכורא תולג לש םידי בחר ,שגור םי ךותב רערעז יא לע

 םהילע עיצפהו זילע רקוב םהל ריאה רפסמ יעגר קרש ,הכישחו

 לט יפטנ םהל ליזמו ויפנכב םחונ ררוצה ,ףטלמ ןידע רחש

 היבשוי לע הפונ ןחש ,האנהו הוילשה תידוהיה השרוב .הוקת

 : םיחטשה לכב -- בר םוצמצב םייאמצעה הייח תא הל התיח

 אל עדמו תוברת-ייח םגו הבוט בור העיפשה אל הידוהי לע

 היעצמא ויה דואמ םיטעמ יכ ,הקיפסמ הדימב םהל הקינעה
 -- םהייחב ךרד ינויצ םהל תתל ידכמ היתויורשפא תולדו
 םהל וויהש הנה ןהו ; תירוקמה תודהיל הרוסמה תותובעל טרפ

 םכרד תא םהינפל תורוהלו םעברו םחראל דוסיה יוק תא

 תא ול שכרו עיתפמב םהילא ,רדחש ,ןויצ תביש לש ןויערל
 -- םהיתורידש לכ לע -- תכל ,יעינצמ הלא לש םהיתובל

 ינב לש םבל ןויגה תא ינויצה ןויערה וילא עיקבה זאמ יכ

 רשאמ רתוי היוצר תילכת םהינפל ואר אל בוש -- השרוב

 םיצמאמ וכסח אל ,וטקש אלו וחנ אלו ,תדלומל הבישה

 הייח יחטש לכב הרעתהו הצרא הלע רכינ קלחש דע ,תולובחתו
 תאשמל ועיגהו םלזמ םהל קחישש הלא .ונצרא לש םיססותה
 םישגהל וכז אלש --בורה ,ונבל ןובאדל ,םהו --הלאו םשפנ

 םהילע הדריש -- האושה די תרגתמ -- םהיתופיאש תא

 טלחוה הילעש תראופמ החצנה התואל םה םייואר -- ףתחכ

 םרכז תשודקו ונינקסע לש םהיתולעפמ ןויצ ךות ,וניתופיסאב
 .ונירדענ לש

 תעצה תובקעבו םינויד ירחא ולבקתנש תוטלחהל םאתהב
 םירזוע לש םצמוצמ רבח לעו ילע לטוה ,ידצמ רבדל תובדנתה

 ףוסאל ,ץבקלו רבחל השקהו דבכנה דיקפתה ,רבד יעדוי
 ילכלכ ,יתורפס ,יתרבח ,ירוטסיה ,ירטנמוקוד רמוח ךורעלו

 םוימל -- הידוהילו השרוב ונתרייעל עגונש המ לכ לע 'וכו

 .םהינווג לכ לע םהייח תא ףיקיש רמוח ,הנברוח דע הדסויה

 .ל"נה ןורכזה רפס ןינב ןנוכתיו הנביי ונממש

 ןתיש השרוב יאצוימ דחאו דחא לכל הזב הנופ יננה ךכיפל

 תונוש תועידי ונל ואיצמהב ל"נה לעפמל ודי תא אוה םג

 ונקפסה אל ינרעצל .ותושרב תואצמנה ,השרוב ידוהי ייחמ

 תומושרו הליהקה יסקנפכ ,אכמס-רב ,בותכ רמוח ונתא איבהל

 .ונתדובע תא הברהב לקמ היהש רבד ,(הידלצנאק) הצעומה

 תא ונל קפסל ,(ת)דבכנ (ה)רבח ,אופיא ,שקבתמ ךנה

 ךמצמטצהבו פ"רה ןולאשה תא ךתואלמב יביטמרופניאה רמוחה

 ,השרוב לע ךל עודיש הממ -- ףיעס לכ י"ע םייללכ םיוקב

 ךתוא םיפתשמ וננה ךכבו ,'וכו היתודלות ,הייח ,םידוהיה

 .תדבוכמה ונתמישמל
 .דעווה םשב -- םידידי תכרבבו שארמ הדותב

 והילדג ןייטש

 .תיספא טעמכ התיה ,הז בתכמל הבוגתה

 לארשיב השרוב יאצוי ןוגרא
 (13 זאה-הד בוחר ,ביבא-לת)

 תאז הבישיב ועלגתנ ןיע תורצ ינמיס

 .רפסה-תביתכ שוריפב הרכזוה אל היתוטלחהבו

 דיה השרוב ישודקל הרכזאה םוימ רצוקמ ח"וד

 -ינב י"עש 'ה ןוכיש לש תסנכה-תיבב הכרענ הרכזאה

 לכמ ופסאתהש ,השאו שיא 350-כ וחכונ .ןויס 'ג םויב ,קרב
 ,השרוב-ינבמ התמה תסנכה-תיב ינפלש הבחרה .ץראה יוצק
 שיא ואצמו םישודקה וניריקי לש םרכז םע דחיתהל ואבש

 םידודנ תונש תורשעש ,םיריכמו םידידי םע ושגפנ ,ויחא תא
 ,םיחטבמה ףוח לא עיגהל וכז ףוס ףוס םהיניב ודירפה לבסו
 .היפנכ תחת םתוא הפסאש ,תדלומה לא

 וראשנש םידירשהמ ,השרוב ינקזמ וארנ הפיסאה שארב
 .םילועה ינורחאל דע םינושארה השרוב יצולחמ ,הטילפל

 .דירפ המלש 'ר הרכזאה-תפיסא תא חתפ

 בכעתהש ,טאר יבצ םהרבא 'חה יפמ רמאנ שגרנ דפסה
 רבקל הילע םוקמב האבש ,הפיסאה ךרע לע ,האושה לדוג לע
 | .תובא

 ,המכחו הרות םוקמכ השרוב לע בכעתה יבהז יבצ 'חה
 תחצנהל םיכרד המכ ןייצו הב ויחש םיירוקמה םיסופיטה לע

 .םישודקה ירכז תא
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 םויה תא דחייל עיצה רגרבצריוו לארשי ןב לאומש 'חה
 .אדירג םישודקה רכזל תודחייתהו הרכזא ,יכבו לבא םויל הזה

 רכז תחצנהל םינוויכ המכ וירבדב ןייצ רטכורפ םחנמ

 רמוח ףסוא ,םישודקה רעיב הקלח תשיכר ןוגכ ,םישודקה
 ופסנש תוחפשמה רפס תאצוה ,'וכו תונורכז ,םימגתפ ,תונומת
 .םעה ינוגנ תטלקהו

 ןעמל השרובב ולעפש םישיאה רכז הלעה ןבא בקעי 'חה
 ;ונצראב הזכ רפסמ תונמל וניכז םתעפשה בקעו תונויצה

 ןיבמ דחאכ .השרוב ש"ע הדוקנ תמקהל ףואשל עיצה אוה

 לש תובושחה ויתולועפ תא ןייצ תונויצה ןעמל ולעפש םישיאה
 וניכז ונרשאלש (ץיבונרשט) ץמנייטש ריאמ רמ םיקיתווה דחא
 .וניכותב אצמייש

 ,השרובב םיינחורה םייחה תא ריכזה ןייטש הילדג 'חה
 ךותב חורה תולעתהו תודחאה תא ,ר"ומדאה רצח תעפשה תא
 שיגדהו הרותל םהינב ךנחל םתפיאש תא ,ינועה ייחו תוקחדה
 .המיאתמ החצנהב ךרוצה תא

 ,ב"וש החמש 'ר ידידלע בר שגרב הרמאנ רוכזי תליפת
 ופפא תומתיו רעצ ,הגות ישגרו ,ל"ז שיפ צ"ב 'ר לש ודכנ
 דותמ .תסנכה-תיבב הררשש שדוקה תממדב םיפסאנה לכ תא

 ,וניחא ,ונירוה לש תושודקה תומשנה שחר עמשנ ולאכ הממדה
 ונישאר לעמ תופחרמה ,חבטל ולבוהש וניפטו ונידלי ,וניתויחא
 י"ע ןנברד שידק רמאנ הרכזאה רמגב .ןתרכזאל תוניזאמו
 .םיפסאנה לכ

 :הפיסאה תוטלחה

 .'השרוב יאצוי ןוגרא,, דוסיי לע טלחוה

 לעופ דעו הנמתנ ןוגראה לש ונוניכל שורדה תנכה םשל

 בכרהב האבה תיללכה הפיסאל דע ןוגראה דעוכ שמשיש ינמז

 -- :(ב"אה יפל) ןמקלד

 .(בקעי הדש) בקעי ןבא 1

 .(אבסד-רפכ) ילתפנ השמ-ןב 2
 .(ביבא-לת) לשנא ץנג 3

 .(ביבא-לת) דוד ץנג 4

 .(א"ת) לאומש רגרבצריוו .5
 .(ביבא-לת) יבצ יבהז .6
 .(ביבא-לת) לאירזע יקחצי 7

 .(ביבא-לת) רטלא רטכורפ 8
 .(ביבא-לת) םחנמ רטכורפ 9

 .(ב"'ב ,'ה ןוכש) יבצ םהרבא טאר .0
 .(זיקצומ תירק) יבצ בקעי לזיר 1
 .(םילשורי) השגמ ןייטש 2

 .('ה ןוכיש) רטלא ץמנייטש 3

 .(הפיח) היבוט ץיבומולש .4

 ,ןוגראל (1)--תונושה תודעוה הנרחבית לעופה דעוה ךותמ

 .םיילאיצוס םינינעל (3) ,החצנה ינינעל (2)
 דימתמה רשקה לע לקה ןעמלו דעוה תדובע תא לעיל ידכ

 -צריוו ,ץנג לשנא :ןלהלד בכרהב תמצמוצמ הלהנה הרחבנ
 רטכורפ ,לאירזע (ץיבופופ) יקחצי ,יבצ יבהז ,לאומש רגרב

 ועיצה השלש) .יבצ םהרבא טארו םחנמ רטכורפ ,רטלא

 .(העוציבל די םירמ ןיאו -- החצנה

 הרכזא תפיסאל השרוב יאצוי וסנכתג ב"ישת תנשב דוע

 ארקנה -- קרב-ינבב 'ו ןוכישבש תסנכה תיבב הנושארה םעפב
 .ןייטש והילדגו הטאר יבצ-םהרבא 'ר תמזיב "שרומרמ ןוכיש ,,

 שארב ודמע ,ליעלד ח"ודב רכזנה רבד ,ןוגראה דוסיי ינפל
 שריה-םהרבאו ןייטש והילדג :ןלהלד םירבחה הרכזאה תופיסא

 ,תיכוניח תוחילשל והילדג תאצב .םינש רשעמ הלעמל -- טאר

 וירחא ,םינש המכ שמשו (דלוג) יבהז ךלמ -- שריה רחבנ
 תא להנמ אוהו ,ץיבויונ יכדרמ -- וירחאו רגרבצרו ףסוי

 .הזה םויה דע תפומל רדסב ןוגראה

 רפסה תביתכל תיפוס הטלחה
 שורמרמ"השרוב יאצויל בתכמ

 .(21.2.75) ה"ילשת ,רדא 'י -- הייעב

 השרוב ישודקל ןורכז רפס :ןודנה

 ! (ה)רקי (ה)רבח

 :ןלהלד םירבדה תא ךתעידיל ונא םיאיבמ
 יאצוי ,םירבח לש ץמוק סנכתנ אנד טבש ד"כ םויל רוא

 םיאשרוב .הפיחב הסילח תנוכשבש ס"נכהיבב הבישיל ,השרוב

 תוליהקמ תואמ :םבלל עגנ ונתרייע ישודק ןובלע -- וללה

 םירפסב םרכז תחצנהב םנוקית תא ואצמ םהישודק ,םלועה
 הנדוע םשפנל כ"כ הבורקה השרוב קרו -- רואל ואיצוהש

 .תדמוע איה התפשלש היישנה םוהתמ הלאגל הכחמ

 יתררוע בורקה רבעב .הבישי התואל יתנמזוה ינא ףא
 יתוארב םלוא .וז השודק המישמל יתבדנתה םגו תאז הייעב
 רמוח יתושרל דימעהל םישקבתמה וליגש דיה תלזא תא

 יתכשמ -- (רסח אל לוזלז ףאו) תונינעתהה רדעה ,ירטנמוקוד

 ילע הקיעה טעמב אלש .זנגנ ףסואבש רמוחה טעמו ידי תא

 ותואב ילע לטוהשמ ,ךכיפל .ןבומ וילאמ -- תאז הטלחה

 יתעד יתפריצ -- ותכירעו רפסה תביתכ -- ףקותבו -- דמעמ
 הילא יתשגינ ףאו הדובעה תא ימצע לע יתלטהו םתעדל
 .תוניצרה אולמב

 ךמצע ףתשל (ה)דבכנ (ה)רבח (ת)שקבתמ ךנה הזב

 יתבתכ יפל איצמהל אנ -- הזה תוירחאה ברו שודקה לעפמל
 : ןמקלדכ ןנכתש השרוב לע תועידי

 ; םישעמו םישיא לע יפרגויבו ירוטסיה רמוח .1

 ;('וכו םינושארה םיבשיתמה) תידוהיה השרוב תודלות 2
 ; (השרובל םייפיצפס-םייטנקיפ) תורפס ירבד 3
 לע ועיפשהש הרבחהו חורה ימוחתב תולועפו םישעמ 4

 ; השרוב לש התומד בוציע

 םידוהיה םע םהירשקו תייוגה הביבסב םידוהיה ייח 5
 ; הל הצוחמש

 הינקסע ,הירפוס ,הידמלמ ,הינזח ,הינבר לע םיטרפ .6
 .ב"ויכו

 : םיקלח השולש ליכי רפסה

 ; תידוהיה השרוב תודלות .א

 ,םיריש ,םירופיס) ; היפרגוילביבו תויתורפס תוריצי | .ב
 הריצי לכו -- הלבגה ןיא הז קלחל) (ב"ויכו םינקויד ,תוסמ
 .(רפסב המוקמ םוסריפל היואר אצמיתש

 .ןורכז תוחול | .ג
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 :ןלהלדכ רדוסי ןורחאה קלחה

 ;האושה ישודק תמישר 1
 ; לארשי תומחלמ יללח תמישר 2

 .ללכב םירטפנה תמישר 3

 ,הריטפה ךיראת ףרצל שי איצמהל ךילעש ל"נה תומשל

 ףיסוהל רשפא תלוזה ןעמל ולעפש םישנאל .תוביסנהו םוקמה

 רפסל סנכת איה ; תורוש שמח לע הלעת אלש תיפרגויב המישר
 .בתוכה תמיתחב

 םוקמו םהיתומשש םתוכז (ש"עומע) ונכותב םייחה
 .הז רפסב םשריי םאצמיה

 קפוסיש רמוחה יפל ךרעייו ה"יא ,בתכיי רפסה -- 1 הרעה
 תומש תאצמה"יאב ודצמ החנזה ללגב י'חפוקמה,, תנעט .ונל
 .ומצע יפלכ הנפי -- םיטרפו

 תספדה םע קרפה לע דומעתש םיפסכה תייעב -- 2 הרעה
 ףוסאל תושרה שיאל ןיא העש יפל ;התעשל הייד -- רפסה
 .לעפמה רובע םיפסכ

 השרובמ תונומת ונל איצמהל םישקבמ דואמ -- 3 הרעה
 .ןהילעבל ,ןתקתעה ירחא ,הנרזחות וללה ,'וכו הפונ ,תידוהיה

 הרטמה תוכזב םייפכ תונובתו תעדה תולילצ ונל 'ה ןתי

 .אמייק-רב םולשב ונכרביו -- ונינפל ונמשש השודקה

 .והילדג ,הנמאנ הכרבב
 :רמוחה חולשמל תבותכה

 .18 חקור בוחר ןיקצומ-תירק ,הילדג ןייטש

 .די'סב

 (שרומרמ) "השרוב ןורכז רפס , תספדהל ינמזה דעווה

 השרוב יאצויל תדחוימ הפיסאל --- הנמזה
 הספדהל רפסה תריסמל ישעמ ןונכת :הרטמה

 ...דובכל

 .דבכנ רבח

 תרטמש ,ונריע יאצויל הבושחו הפוחד הפיסאל ןמזומ ךנה
 ,השרוב ישודקל ןווכזה רפס תספדה תא זרזל איה הסוניכ

 םייתאמכ לש הפוקתב הב הידוהי ייח ,הירטפנו האושה יפסנ
 .- .הנש םישימחו

 וירודמ לע ,ןכותה בר ,םינש הזמ וילע לאוש התאש רפסה

 םינבו תובא לש םימימת םייח םיראותמ םהב ,תורוצה יבר
 רפס -- תועונצה םהיתולועפו םיבוטה םהישעמ ,השרוב יבשות
 .סופדל ןכומו ךורעו בותכ הז ףסכנ

 .ד"משת ,ולסכ ז"ט ,ישילש םויב ,ה"יא ,סנכתת הפיסאה
 ,ביבא-לת ,"שרומרמ תיב,,בש תופיסאה םלואב -- (22.11.83)

 .4 העשב :החיתפה .80 לאערזי קמע בוחר

 ורדעיי .רבסה םינועטה םיטרפ ולא-יא ורבסוי הפיסאב
 ןעמל ,הנעמשיתש תועצהו תוצעל טרפ ,םיחוכיוו םימואנ הב
 .גרענה רפסה לש רואל ותאצוה תא שיחה

 : םויה רדס לע

 ;רבסהו החיתפ ירבד .א

 ; הספדהה ןומימ ןינעב תועצה תעימש .ב

 .בחרומ הלועפ דעו תריחב .ג

 רפסל -- איה תילרוג ,הז סנכב ,השרוב ןב ,ךתעפוה

 -- היישנה םוהתמ ךיריקי לש שודקה םרכז תלצהלו ללכב

 תוסחיתה אלל ורייתשנש תובורמה תוינפהו תועיבתה .טרפב

 -בתכה תזינגל םורגל הלולע ,תאז הפיסאמ ךתוענמיהו ןהילא |
 -- םתאו תידוהיה השרוב ייחל תימלוע התימל אליממו די

 וי'ח ,םורגת לב .ךתחפשמ ישרש ןוילכלו ךיריקיל חצנ תחכשל

 -- רכש םהל דוע ןיאו,, :תלהוקב רדוקה קוספה םהב םייוקיש

 "...םרכז חכשנ יכ

 :ךתא אבהו ןכה
 ; החפשמ ינבו םירוה תונומת א
 ; םירוהה חבשב םילמ רפסמ .ב

 .הספדהה ןובשחל סינכהל תעבתנש ךסה | .ג

 .רפסה רובע ןתקתעה םותב ןהילעבל הנרזחות תונומתה)
 ףינס ,לארשיל ימואל קנב ;50279/83 :קנבה תבותכו רפסמ
 .(ןיקצומ ,םיטפושה

 ורסחי ,ךל םירקיה ךתחפשמ ינב רכזו םש םא היהו
 .רבדה אהי ךתמשאב -- רפסהמ

 -- רוהרה ךבלב ריבעתו העשה וצל ךתנבהב םיחוטב ונא
 .שפנ ןובשח

 : ךתעידיל תאז םג ףא

 ידיחיה אוה השרוב רפס -- שרומרמ יבושיי םיששו האממ

 ,הווישיווה תודג לעש הרייעה לע בר ףקיהבו טורטורפב רבדמה

 .םיטפרקה רעשב -- הסורטיקהו הל'זי'צה

 -- םירשעכו םישנאו םישיא לע תויפרגונומ םירשעו האמכ

 םילולכ םה ףא ,ךמאו ךיבא תומש םאה -- ליח תושנ לע

 !? םהיניב

 .םישיגמה תומש -- התחתמו ךתחפשמ ירטפנ תמישר ךורע

 .השרוב ינב רתיל הנמזו הפיפאה רבד תא אבה

 הכרבב ינמזה דעווה םשב

 ןייטש והילדג
 .713368 .לט ,ןיקצומ תירק ,18 חקור 'חר

 .(31.10.83) "תד-םש,, תנש ,ןושח ד"כ

 .ןופצמל תונפל םיכישממו םהיתודמ לע םיריבעמ םידעווה

 הרכזאה םויב איצמהל הנורחאה הינפה

 .ללכב םוי ותואבו מ''דשת ןויס 'ג

 (יששה אוה) ג רזוח

 ןומימב תופתתשהל השירדו העיבת

 השרוב יאצוי ונירבח לא

 .השרוב יאצוי םירבח לש סנכ םייקתה 22.11.83 םויב
 .השרוב רפס : אשונה

 חיצנהל םידירשה לש תובייוחמה לע הבחרהב רבוד סנכב
 .יתמיא ,וישכע אל םאו וניתובא תא

 ,תייה אלש ןיבו סנכב תייהש ןיב התא םג יכ קפס ןיא

 .סנכה תוטלחהו תורטמ םע ההדזמו וז הבוח שיגרמ

 יפסכ םוכסב ףתתשהל םירבחה לע ליטהל טלחוה סנכב
 .תורחאו הספדה תואצוה רובע רלוד 100 ךסב
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 ךנה ךכיפלו רפסה תאצוהב תפסונ תבחס עונמל וננוצרב
 קנב ףינס ןובשחל ךלש קנבה ףינס תועצמאב חולשל שקבתמ
 -- ם"תפ ןובשח 'סמ ןיקצומ תירקב םיטפושה ףינס ימואל
 לש ךרעב רלוד 100 לש םוכסה תא 8

 .םילקש

 .ףסונ םולשת אלל רפסה תלבק תללוכ וז האצוהש ,ןבומכ

 םוכסה לעמ םורתל ונכותבש תלוכיה ילעבל םינופ ונא

 םוכסה תא סייגל לכונ אל יכ םירובס ונאש ןוויכמ ל"נה

 .רתוי הברה ונתי תורשפא םהל שיש הלאש ילבמ שקובמה

 ,תלוכי יטועמ םה יכ חכוי הקידב רחאלש הלאש ,ןבומכ ,ןאכמו
 .ונכותמ םתוא איצונ אלו םשפנ תוואכ ומרתי

 וננה ,םכמ תיבויח הבושתל הכזת וז הינפ יכ הווקתב

 .הנמאנ הכרבב םימייסמ

 םיפסכה תדעו
 ץיבויונ .מ

 ,םירקי םירבח
 : ףיסוהל ןתינ ןיידע
 .םירטפנ וא האושב וגרהנש םישודק תומש א

 .תונומת .ב
 .תוחפשמ לע תורצק תוריקס | .ג

 .סופדל יוארש רמוח לכ ד

 ,היבוט ץיבומולש לא תונפל ןתינ ,תוריהב יא לש הרקמב

 .710932 .לט .ןיקצומ תירק ,22 ןמציו

 .הינתנ ,ןיקצומ -- (27.5.84) .תדדםש ,רייא ה"כ ,ד"סב

 ד"ע ויפב הרושבו הז רזוח קלוח מ"דשת ןויס 'גב

 .סיפדמה תיבל י"תכה תסנכה
 םינוממה הדעוה ירבח ינש י"'ע םותח (יעיבשה) ד רזוח
 .לעפמה לכל םיארחאהו רואל רפסה תאצוהל

 השרוב ןורכו רפס

 ו! םירקיה השרוב ינב

 'השרוב ןורכז רפס,ש ,םכתעידיל איבהל םיחמש וננה

 םייפסכה םיישקה .סיפדמה תיבב סופדל ורודיס יבלשב אצמנ

 ,םיטעמתמו םיכלוה -- ןמזמ הז רואל ותאיצי תא ובכיעש

 םתאש ,ףסכה תנמש ,אלמה ןומימהמ ונא םיקוחר ןיידעש אלא

 .ול הריסח ,רפסל התתמ םכדי תא םיצפוק

 (רפסב הבוטל ןיוצי םמש) תונבו םינב לש בושח רפסמ
 ,םישנו ףט ,תויחאו םיחא ,אמאו אבא לש םרכזל םידרחה
 - 'ה ימש תחתמ ו"ח חכשייו םמשיי םמשו הלכו ךלוהה

 השרוב ידוהי לש םרכז תלצהל וצלחנ הלא בל-ירקי םישנא

 .רפסה תספדהב לחוה םתוכזב ,היילכמ הרפסו

 (22.5.84) רייא 'כ-ב ןהבש הנורחאבו תובישי ומייקתנ
 העדוה איבהלו סיפדמה ידיל רמוחה תריפמ לע תיפוס טלחוה

 | .םכל הנורחא
 (האושב וא םתטמ לע) םירטפנה תומש ןורכז רודמב .א

 םתחלש םא וקדב -- תוחפשמ שמחו םיעבש ה"סב םימושר

 -- תרחא ;עובשה דוע הוחלש -- אל םא ,תאזכ המישר
 \ .רפסב ורכזיי אל ךיריקי

 -- תכרעמה תושרב אמאו אבאמ תונומת םישימחכ .ב

 לב) דימ המישיול הנפרצ-- ואל םא -- +? ןפותב ךירטפנ םגה
 םהינפ עובשלמ םיאבה תורודה תאו ךידלי תא ,ךמצע חפקת

 -ומשמו אתבסו אמא ,אבסו אבא לש םנקויד ויזמ תונהילמו
 - - .(תורקי רואב עיקרה רהוזכ םיריהזמה ...םהית

 קלח וא האלמה ךתמורת תא םויה דוע סנכה :רקיעהו .ג

 ,ןרוהנייא ףסוי :רפפה תאצוהל דעווה"יגיצנ ידיל ,ח'ע הנממ

 ,ןיקצומ תירק ,היבוט ץיבומולש ; 32 ןויצל ןושאר 'חר ,הינתנ
 ומשו תונומתהו תומישרה תוחלשנ וילא) 22 ןמצייו תורדש
 3 ןובשחה רפסמ לע ףסכה תאחמהב ןיוצי חלושה םשו
 .90 ימואל קנב םיטפושה ןיקצומ

 ;רתוי תולבקתמ ןנוא - תובא ישעמ לע תוכרעה .ד

 תא קר עובשל חותפ ריאשהש !אוה סיפדמה ידיב הז רודמ
 .ל"נה םירבדה ינשל םוקמה

 ץיבומולש היבוטו ןרוהנייא ףסוי :הכרבב
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 6 וכ ,תי) העקבמ ריע (א]במ)כ

 רפסה לש ותדיל (תולבח) ילבח

 'ו ןוכישב נ"כהיבב) הנושארה הנושארה הרכזאה תפיסאב

 רפס ,התא בתוכה,, :תורושה בתוכ לאשנ (הכרענ םשש ב"ב
 תועדומה חול לע האירקל ומסרופ -- הינשה הנשב ? "השרוב

 רפסמ דריו -- רפסה יפד לע תולעל םידיתעה הביתכ-יעטק
 וטעמתנ 'וכו תישימחה ,תיעיברה ,תישילשה הנשב .םילאושה

 םהיתולאשו םייחה תא וקבש יכ ,םילאושה רעצה הברמל
 .םירחאל

 רכז יפלכ ירסומה םתבוח ידי ואציש םהמ -- ? םירחאהו

 םרטב םהיתפש ןיב הדחכנש תישירח הלאשב םהישודק

 םהמו םתלאשמל הוולנ ליפשמו לזלזמ קוחצש םהמ הועיבה

 לש םרכז ליצהל ןויסינל שפנ ןויושו שאר תולק וגהנש --
 םהמ דחא ,היישנה םוהתל תדרמ םירקיה םהידילומו םהירוה

 והימ :השובו הפרח הרודח תפצוחמ הרוצב ותעד עיבה ףא
 !? השרוב לע רפס בותכל ךממ שקיבש

 ,החדה ,חטשה לע התלע רפסל תרתוסמו היולג תודגנתה

 ;ותביתכל בדנתמה ינזוא וטלק לעפמלו ןויערל התסהו הלבח

 ולחה םיריפחמ הנטש ירבדו םנח תאנש .תדספנ תומלעתה

 ןוימטל ךלי רפסה :םתלאשמ התיה תחא יכ ,ויקרועב לחלחל

 הישודק תומצע תקעזל .םלועה ןמ שומי השרוב לש הרכזו

 המדא ןשדמ שודקה םמדו הפוריא-תותפשא תוקבוח ןיידעש

 ורייתשנש םידואה ןמ המה םיטעמ -- הלואגל םיפצמו האמט

 תושפנ תלצהל ושוחיש תיחשמה ןטש ריעבה רשא הריעבהמ

 תולהק תואמ תאז ושעש ךרדכ -- רפס תרוצב הבצמ תבצהב

 התהתשנ ,הביתכה תדובע הלבחנ הלא לש םייטעב .לארשי

 ,םהישודק ןורכזל םינמאנ לש הצובק המקש דע -- רואל ותאיצי

 וטילחהו םישידאה הנחמ ינפל םיצולח ואצי ,ץרמו זוע ורזאתה

 .םלועה רוא הארי השרוב רפס :תושוחנ

 ,השרוב ימי ירבד בותכל יתוצרב םירפוס טעב ידי זוחאב
 התרטמל רבסהו הביתכה תביסל קומינ תתלמ יתייה רוטפ
 םירפסה תורשעש ינפמ -- יתדלומ רפכמ תונורכז תאלעהב
 לע הלוגבו ץראב םינכושה תוהמאו םירע ינב ידיב ובתכנש
 ימיב ןהילע הדריש האושה ימיב םלועה ןמ ודחכנש םהיתולהק

 ירפס .ךרוצה לע ודיעה ,עשר ידיב ץרא ןתניהב ,הרבעו םעז
 ןמאנ תויהל ילע ,םלוא .םינש הברהב ינומדיק וללה תונורכזה
 ,ל"גה םירפסה תיארל םדק השרוב לע בותכל ןויערהש תמאל

 התוא יתוארבו ששו םיעברא תנשב השרובב יתויהב יכ
 תידוהיה השרוב דוע הנבית אל בושש הנמאנ יתעדי ,הנברוחב
 תא הפרשש הפירשהמ םידירשהש םא ,הרפעמ םוקת אלו
 היתב רפסמב םמצע ונכיש ,היתובוחרב וטטוש ,הפוריא ידוהי
 קנחנש ךויח ,םתפש לע הקוחד קוחצ תב תולעהל וסינו

 - יבל לע רבדל יתיסינ זא .םהיניש ןיב עקתנו םנורגב
 השרוב :השק תוזח ול הזח יבל יכ ,ידיב הלע אל םלוא

 םבוש .םגוילכ ביתגל הידוהי ןורחא תאצ םויב התמ תידוהיה

 םירבקה לע חטתשהל ואבש 'םירקבמ, תניחבב םה הלא לש

 ותמש םהיריקיש רפע יבגר לע םבל תורירמו חיש ךופשלו

 .(וכ ,גי בויא) י'תורורמ ילע םתפת יכ,,

 ארק ,"םתויחה,,ל ךנוצר .םהיתחת םיתופש םבכשמ לע דובכב

 םיבר ךותב םוקל ,םתדוקפ תע אוב םרט ,םומע לוק ילא

 ךותמ ודבאי אלש םנורכז לע רומשלו 'רפע תמדא ינשימ

 -- 0? ץראה התסיכ םלכ לע םאה) ץראה םהילע תוסכב ,להקה

 לוכאב םהמ השלתנש םירשכה םידוהיה יזוואמ זווא תצונ לוט

 םנמא !בותכו וידב הנלבט ,םהילעב תולג ירחא ,םעיגי םירז

 םימעטמ םלוא ,ינפחודו הכמה לוקה תווצמכ תושעל יתוליחה

 ,זא .התע דע םישעמה והתשנ יתמשאב אל ,ןלהל וררוביש

 יתיארו יתבש יכ ,ינפ לע וחפטו ל"נה םירפסה ואב ,זא קר

 ינא רוטפו ירובע םג הפי םחכ -- התמגמו םתביתכ םעטש

 .תולצנתהמ

 ןושל לכב יתשקיב ,תוינפ ינימ לכב ירפכ ינב לא יתינפ
 םיססות םייח לע חחושל ןוצר תעש םכל הנתינ :השקב לש

 וז הפוקת חכתשת אלש ידכ םינש ףלא עבר ךשמ ולהונש

 ביצהל םכתבוטב וליאוה :םיקתושב יתרצפה .ןורחא רודמ
 םתרובק לע םגו םימיה רבכשמ םכירטפנ רבק לע דע תבצמ
 םכיתובא ןעמל ושע .והיא םנכש םוקמ עדונ אלש םכיריקי לש

 תפדור הבזכא םלוא .שמש ינפל םמש ןוניו םרכז דבאי אלש
 יתלוכי אל יתקיתש לע ,םרב .םהל יתנכסהש דע הבזכא

 םטאנ ,יתורצפהו יתשקבלו יל ןיא עמושש יתיארשמ :רבגתהל
 :ינפ תלובחתל יתמש .יתדלומ רפכ יאצוי בור לש םבל

 יפתתשמ ןיב וקלחנש ,רפסמ יתמ לע תויפרגונומ המכ יתספדה

 ! םדובכל בתכנש המ ואר :סנכה

 יתרמא .םירוה רכזל והשמ םתא םג ושעו רמוח וחלש
 תא םעפה ליכת אל ראודה תבית :יתיערל העש התוא
 ןחלוש לע ולעו ואב םיבתכמ הרשעכ :האצותה ...היבתכמ
 ימ -- יל ינא ןיא םא :ינורכזב ללה ירבד ולע זא .הביתכה
 .יקרפמ,ה ינאו 'ביתומ,ה ינא ;הביתכה תא יתרבגהו !ןיל

 ילע םחיר "ם"שאת,, תנשב .הנורחאהו -- הינשה הבזכאה
 -- השרוב רפסל עגונב רבסה תושר יל ןתנו דעווה שאר
 -ירבד,,ב םויה תשודק תא ו"ח ללחל אל ידכ) דבלב רבסהו

 םג יתמש ,ןמזה רצמב ימצע תא יתיאר .(תוקד המכל "לבה

 : המדקהכ ,רופיס םיפסאנל יתרפיסו ינפ תא הלובחתל םעפה

 שרומרמ יאצוי לש םהיגיצנ וסנכתנ הנש םירשעכ ינפל
 ."שרומרמ ןורכז רפס,, תאצוה -- התרטמש ,דוסי תפיסאל

 וילעו תודמ בר רפס ןיעכ וקיתרנמ איצוה םימאונה דחא

 .'שרומרמ רפס,, -- "הנבל שודיק,, תויתואב םושר ובג לעו
 קיזחמה םלוא !ונעדי אל ונאו -- רפס ,רבכ :תיללכ המהדת
 רפס האריי ךכ :ףיסויו הברה רהרהל תוהש םהל ןתנ אל וב

 ןיידע אוה קיר תעכ יכ ,רמוח םכחלשב יתימא שרומרמ
 הפיטע -- והאריו חתפיו -- ידיב ורועל ותנתכ קרו ןכותמ
 וילעו הפיטע קית ,ול המודב ,יתאצוה רופיסה רחאל ...הקיר
 אוה הנושש אלא ,"השרוב ןורכז רפס,, -- רוחאו םינפ בותכ

 רסמיהל דמועו ויתודג לכ לע אלמ אוהו ויתחתפ ,ומדוקמ

 םיטרפ ואצמוה אלש ינפמ -- רסמנ אל המלו סיפדמה ידיל
 תופיסאב םיפתתשמה ירטפנו ישודקמ זוחא םינומש לע

 יהשקב לכ ןיא, 'הניחת לכ ןיא, םהל רמאנ ,םעפה .הרכזאה
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 ,ןורחאה עגרב וקלח תא חלשי אלש ימ :דבלב העדוה אלא

 וראוצ לעו וילע -- הילכמ ותחפשמ ינב רכז תא לצה ןעמל

 ךשמב םיבתכמ ינש -- האצותה התיה המו ...המשאה הלעת
 ןיעמ אלא יכ ,אל 1'ןיעמה תשובי, הזב תוארלה ...הנשה לכ

 יתכשמה זא ,םימ יתאצמ אלו -- םיבג לא, יתאב ,בזכא
 םשו די השרוב ידוהי בור ל יתתנו םירחא תורוקממ םפשחל

 .דעל ןוניו החמיי אל רשא רכזו רפסב

 םינשב בתוכה רשקש דפסה ירבד

 הרכזאה םויב תונושארה

 וייישת הרכזא הלא

 בצע תגש התוא ןיבל וניניב םידירפמ הנש הרשע שלש

 השרוב ינב לש םתאצ םוי הז םויב יכ דירחמו דיערמ ,רמ

 םידוהיה יבושיי תאמו םישש רתי לא ףרטצהל ידכ םרפכ תא
 רזג העשר ישוע ידיב ךתחנש ,לרוגהש ,שרומרמ לבחבש

 המכ .ץראה ןמ םדיחכהלו םייחה ץראמ םתירכהל םהילע

 תוהמא .א :ונינפ לע תוחפוטו תואב תוגונ תויצאיצוסא

 ,ןודבאו והות יכרדל הירזכא דיב ובחסנו ןנטב ירפ ךרבתנש
 םאב םהלש "האופרה-תמכח,, תא וסינ לעילב ינב "םינעדמ,, םש

 םיעיפשמ דציכ קודבו ןחבהו תואר ןעמל הנטב השטורש הגנב לע

 -בצמ, לע המדרה ימס אלל ןטב תעיקבבש תפות-ירוסיי

 תוהמא ודלי ילמלא ...היעממ הדלו תפילשב ,הנועמה לש "החור

 טשפתמ גונעתו ןוצר ךויחו ןבכשמ לע םולשב ןהידלי תא הלא

 תונידעב הנממ וחקליהב הנב לע החמשו תרשואמ םא ינפ לע
 םידלי ...וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל תנמ לע ךורבו

 םיחינמ ,הרותל םילוע ,הוצמה ליגב תעכ ויה היה הלא

 .תוכרב ינימ לכב םיכרבתמו ןילפת
 תדינעמ םקתניהב ,זאד הוצמה ינב תא הלעמ ינש רוהרה

 םשושמ הלג ,םתחמש םהל הברע -- לודגה םמויב םהיליפת
 ירוחב ,םירשעו שש ינב אתשה ויה היה ...הבצעמל ויהיו

 דיתעל םיפוצ ,םיתיז יליתשכ םיפי םינב ,הדמח תורענו ןסוח
 םידגוע ילואו םהייח תינכת תא ל"בע אתווצב םיננכתמ ,ריהזמ

 תא טשקמה יניס עצבמ למס תא האיגו קצומ הזח לע ויה
 דובכ תא םמורש ינש ראופמ יאבצ עצבמ) לארשי ירובג ידמ
 שלש :רתויב תזעונ -- תישילש הבשחמו (הנש התוא לארשי

 ןניאש םהל התורכ תירב,,ש הנינחב תורומאה תודמה הרשע

 וימחר ושבכנ דציכ !!ןה ןכיה -- (זי ה"ר) "םקיר תורזוח
 וירבדב הנועמה בויא קדצ המל ...הינב לע םא הכותו ,ךרבתי
 קנויו ללוע לע סח אלש ,"עשר דיב הנתינ ץרא,, :םיטובה

 "םשפנל קנחמ רחב ,ש הז לוועמ דז !? "געלי םייקנ תסמל,ו

 .הלואש םדירויו
 םינותנ םתוא םיאור וננה השרוב ישודק תא ונרכז ידמ

 םהיתועתלמ ןיב םירפרפמ ,שונא ילדח לש םמעז טבשל

 יכ ,םתומדל ןיא ,םהל לשמ רפע לע אוצמל ןיא .תוירזכאה |
 םיתע אלה -- !זאמ םיפרוטה ,רעי ותיחל -- םוושת ימ לא
 הלא םלוע יעשר .םהמ םישלחב הערל םיעגונ םניאש םהל

 .םהינועמ לש הסיסגה ירופרפב םתוזחב תינטש האנה ונהנ
 תוקקוש תורקיה תולהקה לע םתדוצמ תא ושרפ הלא םדא תויח

 םג ונמנ םהילעש שפנ יליצאו חור יונע ייח ,םיידוהי םייח
 ושרד אלש םישנא -- השרוב ונתדלומ תורייעמ וניריקי

 תוינע-ייח םתויחב םקלחב ויה םיחמש ,הברה םייחהמ

 חלש םירשיהו םיעונצה םייחה םתוא לעו -- טעומב תוקפתסהו
 תיטסידסה םתאנהל .םתימצה ןעמל האמטה ודי תא חצורה

 רתויב תוירזכאה םהיתותמה תא ועציב חצרה תואת קופיסלו

 דיצ וכרע :םתעמש אל ןזואש עשפ ישעמ ,הלא לרוג יכומב
 ראוצב הכישנל םיפלואמ םיבלכ םיסשמ ,םהיתונברק לע

 םישנאב הרטמל העילקל םדי דמלל ,םתרגרג תא טומשלו

 ירבק העברא ופשח ץיבונר'צב) םתשרב ודוצנש םידוהי ,םיולש
 תובוקנ םיתמומה תופוגש ,הזח ש"הוכו העילקה הדשב םיחא

 ,טוש תוכמב םהיתונברק תא םינעמ (ןהיקלח לכב ויה
 םילוח םיטלמנ לע םירוי ,תרפוע ירודכ ויה םירושק העוצרבש
 דעבמ םידלי יקרוז ,םילוח תיב תרעבה תעב תונולחה ךרד

 םדא םיקתבמ ,המוחה תוריק לא םיללוע םיצפנמ וא ןולחה

 וכפשש ידוהי ,"היח הקובא,ל ביבסמ םידקורו יח ונדועב
 רואב) "ואלרעטכיל ריאיש,, והוריעבהו טפנ לש ןותיק וילע

 ילכב ךותח ןעמל םודיקרהו תיכוכז תותיכמ םוליכאה (ץנצנמ

 תוזחוא הלחלחו העווזו הוועז .תיצמתה םדב םעבטהלו לוכיעה

 לכש ,הלא ץחש יניש ןיב םינותנ וניריקי תא ונרכזב ונתוא
 לומ ודמעו תיחשמ ילכ לכב םינייוזמ ויהש הזב היה םחוכ

 תוצלפמ ינפב זובב וטיבהו ןגמ ילוטנו עשי ירסח םישנא
 שפכתנו הזבתנ ,םהינפ לעמ החמנ םיקולא םלצש ,תויח יצירפ

 והואמיטו והוריכעה םהש הפי םלוע ,םלוע תאלחב םהדזנו
 תא חיסהל םיסנמ ונגה חור רצועו חרוכ ךותמ .םייקנ םדב

 השרוב תא ,חור יניעב ונינפל םיאורו הלא העווז תוארממ ונתעד
 ,םטאל ,םהיקיפאב םהל ויה םיכלהמ םייחהשכ הטקשהו הפיה
 הלזי'צהו הבישיוה תודג לע האנה קמעב בשנש םימיה חורל

 -- הלודגו תומכב ונתרייע התיה הנטק .םיטפרקה קיחב
 קדצו ,היתובוחרב וררש רשוי ייח ;םימימתה הייחב ,תוכיאב

 השרוב תא ונדביכ .היתורהנ תפש לע -- דסחו היתואטמיסב

 תומוקמבש דועב הב וניאגתהו הילא ונעגעגתה ,םיקחרממ
 ,ןוממ לעב ,השרוב ינבמ דחא) םתבצחמ רוקמ ומילעה םירחא

 ונידוהו ונעדוה ונחנא -- (ןותעה לעמ יבמופב הל שחכתה
 יינעו יונע לבא הב ויה אל םיבר םירישע .ונא השרובמש

 .םיינע תא דובכבו הואגב ואשנ ץרא
 ףלאה רשע םינשמ תחא תבש ,תבשה תא רוכזי אל ימ

 םייתאמב םיידוהיה השרוב ינב ורמשש תותבשה תואמ שמחו
 ןורחאש דע התמדא לע ידוהי לגר הכרד זאמ םינשה םישימחו

 ..שרדמה תיבמ ותאצב אבא ונינפל ירה !תותימצל הבזע הינב

 ,תונבהו םינבה .הלש תבשה תורנ תא הקילדהב -- המאו
 םימיה םתואל ףאשיו חוורי אל ימ בל -- םידעומהו םיגחה

 -- המא תיבב הרענהו ורדחב רענה ,לוכיבכ ,םייוליבה ,םיפיה
 ,םהילע שורפ ילילכח רהוזש םימששכ הלא תודלי יעושעש
 תעפוש הנשדו הכר המדאו הלעמלמ םשאר לע םיחתמתמ
 הושי ימ -- הטמלמ םלגרל םיחוטש ,םידגמ ירפו יונ יחמצ

 םיקמוחה םיאלפ תוזחמל ךורעי ימו הלא םימסק תוארמל
 הרימט הכישמו הסומכ ההימכ יררועמ ,ךנורכזב םירבועו
 ,"םיבוט,ה םימיה םתואל םיסרוגה ,שפנבו בלב תוססוכה
 תודלי ןוזחכ ,לפרע ייוטע םיקחרמ דעבמ םיארנה ,לוכיבכ

 תבושמב תצלועו הרהז תעפיב תרהונ ,המימתו הרוהט ,תרשואמ
 םירהה ,וימסקב תובבל הדוצה להוצה ףונה הנה :םימולע
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 םיצא םבר תיב לש תוקוניתו םיבלבלמ םיצעו קרי יפוטע

 -- ילאידיא הצחר םוקמ םימה לפמ אוה -- 'יקאה,ל ,רהנל

 -- העיבט תנכס וב ןיאש ,םידמוע םימ ןגא אוה -- 'סעלפ,לו
 םהישלגמ לע םיבוכר ,ץיקב -- םיטקשה םהימימב םילבוטו

 אלל םיקילחמ ,תועבגה ידרומב גלשה תקלח לע םהידי השעמ
 -ישאר, תורמוסמ וא תובוקנה םהילענ תוילוס לע םייקילחמ

 ידכ ךות םלוא .ףרוחב חרקה לע ,יפעק-ןיימ, -- 'םירבכע
 םידליה םתוא תא םיאור וננה רשואמ תוזלועה םהינפב היפצ
 .חבטל םיערכומ ונלש םישדקה ןאצ ,רצ ינפל יבש םילבומ

 םיעורק תובלב םידחפנו םידערנ ,םיאתשמ םידמוע ונירה

 -- םיללמאו םילוכש ,תובצמה יכושח םהיתורבק לע םיחתרומו

 --- ונמחני ימ יכ ,םחנמ ונממ קחר יכ ,תויכוב וניניע הלא לע

 םיעשר תאושמ םלש אצי ימו ויתוחפשמל הכוב םעה לכ אלה
 !? ףתחכ ונילע דריש

 ונל ןיאו ומצע םע שיא שיא ונא םיקוסע הנשה תומי לכ

 הזב ונא םילעומש המוד .ןוסאה לע עגרל בושחל ןמז

 .םייחה תא ונל םתווצב םישודקה ונילע וליטהש ונתוחילשב

 םשל ונישודק תומשנ תא ונמזה וכותלש הזה םוקמב הפ

 השודק לש טטרבו דובכ לש שגרב שדוקמה םרכז םע תודחיתה
 אלה .םרכז תא םידבכמ ונא המב ,שפנה ןובשח ונל םישועו

 הדיחא שפנ תאשמ ,וניריקי לש םבלב הפיאש התיה םא

 ןויצל ההימכה ,השרובבש לארשי תיב לכ תא הפפאו וזחאש

 ונריכזהב םהיתומשנ תא תוכזל ונחנא וניכזש ושכע .התיה
 םהישעמב םישקבמו שדוקה תמדא לע ונצראב הפ םתוא

 ידכ וניניע דגנ םתוושל םחור תולעמו םרסומ יכרדבו םיבוטה
 התוליצאו םשפנ תונעו םהיתודמ תרקימ תצקמ ונמצעל םלגסל

 ןיבש תקולחמב תרבדמה וניפ לע הפי אתיירב הלוע --

 ילאקזחי היחהש םיתמה, רבדב ורבח עשוהי 'רו רזעילא 'ר
 לע הדוהי 'ר לש ותעדו םתייחתב ורמאש םתרישו איבנה

 יסוי 'ך לש ונב רזעילא 'ר אב -- רופיסה תותימא רבד

 ולע לאקזחי היחהש םיתמ :('תודמה ב"ל, לעב) ילילגה

 יבר דמע ...תונבו םינב ודילוהו םישנ ואשנו לארשי ץראל

 -- וללהו םהינב ינבמ ינא,, :רמאו וילגר לע אריתב ןב הדוהי

 ונשפנ ברקב (:בצ .נס) "..םהמ אבא יבא יל חינהש ןיליפת
 רמולו דומעל ונלוכ ונא םילוכיה :ונמצע תא םילאוש ונא

 חינהש ןיליפת ולא, (:בצ .נס) ותעשב אריתב ןב הדוהי יברכ

 ...?'םהמ אבא יבא יל

 ורמאנש םידפסה

 ורבעש םינשב תורכזאב

 (השרוב ןב ךיריקי) '...לוקל ארוק םוהת לא םוהת,,

 ןיאש המויא תושחרתה ,לארשי םע לע הדריש האושה,

 שמשל התיה הכירצ ,תושונאה תודלותב התוירזכאב םידקת הל

 הריקס לש התנקסמ יהוז -- "םלועה-ימעל הרהזא תוא

 ןיאמ השבי הכרעה ונינפל -- ןכ םא ;ונימי תב תירוטסיה
 םולכ :הילאמ תשקבתמה הלאשהו -- ונלש הידגרטל הומכ
 רשוכב בתכש לודג ןוירוטסיה אובי -- !? הרהזא תוא השמיש
 -- םיעבראה תנשב המייסו (רשיפ) "הפוריא ימי ירבד,, בר
 .הבוגת ןיא -- טלחהב איה תילילשו -- הבושתה תא ןתיו

 לודג לש יטילופה ויעותעתו ותילע תונש עבש תא וראתב
 -- לארשי םעל תיחשמה ןטשהו תורודה לכב תושונאה יביוא

 -- הסישמל ןותנה םעה רעצב תופתתשהו הלמח לש הלמ ףא

 ומגרתמ ירה -- תאז ךל טעמ םאו .הירוטסיהל ךייש אל הז
 םנמא ,ילארשי 'פורפ ,ידוהי ,הז בושח יתורפס לעפמ לש
 הרבחמש המויאה המחלמה תשרפ תא םכסל בר ךרוצ אוה האור
 הנטק תפסותב ךרוצ שיש םיכסהל הטונו ,עצמאב הבזע

 אלא המרגיפא הניא בוש וז תפסותש הדרח בורב ןייצמו
 אל איה ידוהיה ןוירוטסיהה יפבש המרדהו -- המויא המרד

 אתלימד אנקסמ .הפוריא לש אלא ידוהיה םעה לש המרדה

 תחכתשמו תכלוה תויהל האושה הנודינ הליחתכלמש אופא איה
 תושחרתה תגרדב גרדותש הילע הרזגנ תירוטסיה הרזגו ונבלמ

 ימו תועזעזמ תועפות ראשכ ,הירוטסיהה ךילהתב הארונ
 .םויה רדסל רבועו -- הלק החנא הל שידקמ ,הילא עמשש

 ארקל ונחתפש רפס ותואב ונל עבטנ ינושל עבטמ (ב

 חתפל שיא -- ויתוחפשמל הכוב םעה, -- רבדמב רפס ,וב

 הנוע ,הנש ידמ ונילא רזוח ארונו םויא ןוזיס -- "ולהא

 ישודקל "תורכזא,ה תנוע -- ונלתכ רחא תדמוע הדירחמ
 םכרדב םיפדרומו םיכומ ,םיפוחסו םייווד 'ואציש שרומרמ
 וארג ,םיאכדנו םילפשומ ,םידוהי לש תונחמ-תונחמ .הנורחאה

 םימש ,אלפנ ביבא םויב ,היתועבגו שרומרמ ירהמ םידרוי
 םהל םיצרוק םיקירומ תודשו לעממ םהילע השורפ םירוהט

 -- םיגלפ ךושכשו תונליא תוחירו םירפצ ףוצפצו ,תחתמ
 םעפב םיללמואה בל תא חמשל ודחי ורבח םלוכ וליאכ

 -- העווזה תכולהת ךותבו -- ןודבאל םתאצב הנורחאה
 עורק ,הכדנו רבשנ בלב .השרוב ידוהי ,וניבוהאו וניריקי

 םישגינ השרוב ינב וננה ,וניתומצעב רוצע באכו ,חתרומו
 תוכבלו ןנוקל םירוהטהו םישודקל -- הז שודק ןורכז םויב

 החשו ונברקב רכענ ונדוע ונבאכ יכ ,האכנ חורבו שפנ תונעב
 וקחרוהש ונתויחאו וניחא וניתומאו וניתובא לע ,רפע דע

 םייוצמ .םימויא הכ םיכרדב ,ץרא יעשר ,םינודיז דיב ונכותמ
 םיכרוע ונא הנש 30 -- רדוקו הגונ לבוי לש ומוציעב ונא

 .הרכזאה תפיסא ,ונלש ןוגיה תפיסא תא

 תנשב -- וטיגל האיציל םינש 7 -- א"ישת תנשב (ג
 םינשעה םידואה ,לארשיבש השרוב-יאצוי וסנכתנ -- ד"שת
 ןוכישבש תסנכה תיבב ,םתדמח ץראל ועיגהש ,הפירשה ילוצינ

 ידוהי יבוטמ דחא לש תצרמנה ותמזיב ,קרב ינבב ,שרומרמ
 דתיו ש"הוכ לש ועוציבבו ל"ז הטאר יבצ םהרבא 'ר ,השרוב

 אוה הגונ ,ןכ םנמא .ןוימדבש השרוב לש הלהאב העקתנ
 ינבש קופיסב ןייצל ןתינ ךדיאמ לבא ביצעמו רעצמ ,הז לבוי
 םיפסאתמ .םהיריקי רכזל ,ףרוע ונפ אלו ,וביזכה אל השרוב

 ,דעוה תיבל המוק יפופכו םימומד הנשב הנש ידמ (םתא) םה

 תצצונתמ םיזע םיעוגעגו באכ תעמדו םהיריקי רכז םע םידחיתמ

 םוחרו םח שגר םבלב םירמושו .םהיניע יסיר ןיבמ

 .םניאו עורזב וקחרוהש םהיבורקל

 אל התומדק-ימימ תידוהיה השרוב לש הדסויה םוימ

 הדשמ ,היתיסמו ,הלצב התסחש הנידמה ינשדח הוריסה
 אלו ,זכרמהמ םקוחיר יכ ,הב ךליל ורחבש ךרדהמו התייאר

 יאמ תובשנמה תוחורל לזלזמה םסחיו הנתיאה םתדמע טעמב
 תויושחרתההו ,םהל ןתינ עוגרמש ךכל ומרג םיקחרמ םש

 .םהב ועגנ אל ,תונושה תופוקתב ועריאש
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 -- תירסיקה הנידמה ברעמב ולעו וצצש םישודיחה (ד
 הדיקפמ הצרפתהש תידיסחה תקולחמה ;השרובב העגפ אל
 עיגה םדה קר -- םייר"ומדאה ,"היכלמ תורצח,, ןיב הדיקפל

 זנאצ ידיסח םיבשוי :הולשו םולש -- הכותבו -- השרובל

 ינקעצה חסונב הלפת לעב ;םיחא תבש ,ילארק דיסח דיל

 תיבב םיארונה םימיב ויטויפ תא לסלסמ בושטידיז תיב לש
 ,איה תימינפו העוגר םתלפת ךרדש ,ץינזיו ידיסח לש שרדמה

 ,שערה -- וירחא םלוא 'עמשיי -- הקד הממד לוק,, תניחב
 ואציש תוערה תוריזגה-ימיב .שדוק שא -- שא שערה ירחאו

 המגפנ אל השרוב -- הירטסוא תריבבש םירסיקה ןומראמ
 ,תיאשרוב תרוסמ יפלש םירעוסה טושוק ימיב וליפאו ןהמ

 השרוב -- םיטפשמ הב תושע ןעמל ,ועיגה השרוב דע וידרומ
 תעפשמ ,תוצימאה היתונבמ תחא י"ע סנ ךרדב ,הלצינ

 םוש -- םהב היובחו םירה קיחב תנכושה השרוב .ויסגלק

 הכותב ויה םינגומ .הילא הרדח אלו טעמכ םחורל הרו העפשה

 השרובל םעיגהב רעסו העוס תוחור וליפאו תויוצמ תוחור ינפמ

 .השקה םבל לומ וצפנתנ

 ,םימימתהו םיטושפה םהייח תא םהל ויח הידוהי (ה

 ,קופיסבו תחנו הבושב ,לבא -- קחודב וליפא תובורמ םיתעל

 לש םירצקה הייחב םימעפ קר ; תולודגב וכליה אל םלועמו

 ואבש הרידחו העפשה ינפב היתומוח ירעש וחתפנ ונתרייע
 הייחב ריבכ הנפמ ,התיה תונויצה -- הנושארה -- ץוחה ןמ

 שדח יתבשחמ םרז לש ואוב םוי היה םייתוברתהו םיינויערה

 הפיאשה -- הלוכ תודהיה םלוע תועורז קבוח ןויער ,הז

 תימואלה תוריחהו הלואגה שמש .ץראה ןינבלו ןויצל הבישל

 - תוצופתה לכב רבעו ףטשש ,הז ןויער תובקעב הכורכה
 היתונכשמב תבשנמ הליחתה תרחא חור .עיגה השרוב דע

 התשענ השרוב .ול וניוקש והז ,הנה :השרוב לש םילדה

 ידוהי םג יכ ללכב דעו) "לקוי דע שריה-אדיא,,מ .תינויצ

 .ןויצל ההימכה יפנכ לע םתאשנ םידקה חור "הנחת,ה

 תופיאשה שומימל הניכהו םישעמל הררוע וז תינויצ תוררועתה

 :הנורחאה -- ונבל תנגמלו הינשה םעפבו הנושארה ןאכ דע --

 הכילההו ,הרהמגהו הרמה האיציל וחתפנ השרוב ירעש --

 .הפוריאו שרומרמ ידוהי לכ ךרדב
 רבח ה"'ב ונל שיש הנושארה החיתפה לש איה התוכז (ו

 םינב ,למקו -- גשגשו חרפש השרוב ונרפכ לש ורכזל םינמאנ

 ,השקו ,ורכז תולעהל הנש ידמ םיפסאתמו ול םינומא םירמושה

 הבישי םיבשויה הלא לע םערתהל אלו רובעל השק דאמ
 דספנו ,ליפשמ לוזלז גהנמ הב םיגהונו ,הריכזה םוקמל הבורק

 תוינוציקב -- םהמ םיברו -- וניריקי לש שדוקמה םנורכזב
 בויא רמא םהילעש הז תיבב םעפ ףא ורקיב אל תשקיע
 ןסכאמה .(וט בויא) "ורבעי תורהנ קיפאכ לחג ומכ ודגב ץרא,,

 ונל ןיאש םירקי ךכ לכ תושפנו םישעמו םייחו תונורכז וברקב

 ושירוה ותואש רשיה לכשה ןכיה--םהב שייבתהל המב ללכב

 -- םויה החכות םוי אל םלוא !? םימכחהו םיבוטה םכירוה םכל

 וטקלתנש ונישודק תומשנל רמאנ הז םויבו ונרובע ןורכז םוי
 וטטומתנ םהב ,םישיבכה יתכרימ םמד יגופס הפוריא תודשמ
 רצנכ וכלשוה םשלש ,םיכרדה ידצבש םיצורעהמ ,םחכ תולככ

 דחיתהל ואוביו וצבקתה !תוומה ידעצמב םיגורה שובל בעתנ
 העמד תולג ןעמל וניניעב ץיצהל ,םילצומה םידואה םע ,ונמע

 .השביו תכלוהה העמד ,ונניע ןושיאב תצנצנמ
 םייתעבש וגל ןתרקי תורוהטו תושודק תומשנ ,ןכרכז ךורב

 השעו .וניפאב םייח חור תמשנ דוע לכ ןכחכשנ אלו ןכונחכש אל

 עמשיו ברה ןככרעו ןכשפנ תולדג תא עדי ןורחא רוד םגש השענ
 לדתשנ ,תומדא ילע ןכדלח ימיב םיבוטה ןכישעמו ןכייח לע

 התומד םיאבה תורודל תוארהלו ןכרכז תא םייקלו חיצנהל

 םילחנו םירה עלצבו תורעי לצב היובח העונצ הרייע לש

 תחא הביטהש יפכ םהיניעל הגיצהלו ביהרמ ףונו עבטה קיחב

 הפי רמאמ בר ןורשכב השידקהש ,תוניוצמה השרוב תונבמ
 'השרוב התיה תאזכ, םשב ותארקו ירפסל

 .א"משת תנשל בתכנ

 הרותב תוישרפ שלש ןיב תורחת

 "תורכזה,ב ורמאנש דפסה ירבד ךותמ)
 | (בתוכה יפמ

 (רבדמב) יימתובא תיבל תותואב ולגד לע שיא,

 לע תוחצנתמו וזב וז תוצצורתמ הרותב תוישרפ שלש

 .השרוב ישודקל הרכזאה וב תמייקתמש עובשב לוחל תוכזה

 ,הוישיו וטיגל השרוב ידוהי לש םתאצ םוי ,ןויס 'ג אוה ךיראתה
 .ץיבשוא הדמשהה תונחמל חבטל ןאצכ ולבוהו ובחסנ םשמש

 תודחיתה םויכ הנושארה הרכזהה-ינגראמ י"ע עבקנ הז םוי
 שורפת ימ ,ןהיניב תוברעתמה עובשה תוישרפ .וניריקי רכז םע

 ,יאושנ, ,רבדמב, תוישרפה ןה ןורכזה םוי לע התוסח יפנכ תא

 ,תופילח םילעמ רהמנהו רמה םויב ,וללה תועובשב .'ךתולעהב,

 השרוב ידוהי ובזע וב םויה רכז תא האכדנ שפנבו רדוק ןוגיב

 הנורחאה םעפב ואר םתיברמו םתדלומ רפכו םהיתובא תיב תא
 הילחנו םיאלפנה הירה לע םתרייע לש ןיעה ביהרמ הפונ תא

 םהימימ תא ךושכשב םיכפמה היגלפו םיחרופה הינג ,םיקקושה
 רצו רצי םלועה ארובש האירבה תראפת רקי לכו םיננוצה

 ..ותלחנ לבח בקעיל םתצקמ קינעהו וידסח בורב ויתוירבל
 עימשהל אופיא יוארהמ ,ויה הרות-יעדוי השרוב ידוהיו ליאוה

 םהיתומשנ תא ונימזהש ונריע ישודק לש םרכז יריקומ ינזאב

 .השרפהמ הרות ירבד ,הז שודק םוקמל תורוהטה

 -- 'רבדמב  תשרפל

 האריב .יתוא ולטתשכ :וינבל רמא וניבא בקעיו/
 .(שרדמה י"פע י"שר) "יתוא ולט דובכבו

 םתובא תיבל תותואב ולגד לע שיא,, :רמאנ ונתשרפב
 י"שר איבמ -- 'וכו "תותואב,, הלמה לע -- "לארשי ינב ונחי

 תיבל תותואב,, :הקיתע תרוסמב ץוענה ינש שוריפ אמוחנתהמ
 .םירצממ והואשנשכ םהיבא בקעי םהל רסמש תואב ,"םתובא
 עסמ רדסב ונורא תאישנ תא רשק וניבא בקעיש :ונייהד
 -- תניחב ,תחטבומה םצרא לא םתכלב רבדמב תונחמה

 וניבא בקעי -- תרחא דועו תאז ."םינבל ןמיס תובא השעמ,,
 יפל םתדמח ץראב םתולחנתה תא הארו שדוקה חורב הפצ
 תירבה תוחול םע ןוראה עסנ אלה תונחמה ינפל ,הז רדס

 עסונ 'ה תירב ןוראו..,, :רומאה רבדכ ,תווצמהו הרותהו
 ,אבס לארשי חורב םתוגהנתה תוכזבש הנווכהו "...םהינפל
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 םויק לש וז תוכז -- הב ולחנתיו הושריישכל תובאה ץראב

 ,דיתעב םינבה י"ע הב הבישיהו ץראה בושייו תווצמהו הרותה
 הי-יטבש ,בקעי ינב םהיתובאל (ערפמל) רבעב םהל הדמע

 םויה !םירקיה השרוב ינב ...ותרובקבו םהיבא תאישנב קוסעל
 וניתובא לש םהיתונוראו םהיתוטמ תא םיאשונ וננה הזה

 וניתונבו ונינב ,םיללמואה וניתויחאו וניחא ,םירקיה וניתוהמאו

 םויה ,םימיענהו םיבהאנה םינתחהו תולכה ,םיגונעהו םיכרה
 וניתוחפשמ ינבמ הלא לכ .הרובקל ונידי לע םילבומ םה

 אל םתומבו םהייחב םימיענהו םיבהאנה םירוהטהו םישודקה

 םהילע ואיבהש תונושמה תותימב ,םתתימב לבא -- ודרפנ
 קוסירב ימ : תונוש םיכרדב ומת-ופס םה .ודרפנ -- שונא-יעשר

 הדמשהה תונחמל ותכלב וערכב ימו םישקומה תודשב םירביא

 םינוא ןיא טטומתמ הזו בער-הזמ ותמשנ חפונ הז ,ןודבאו

 ידצב הרונו ,לוועמ דז ורובע ןנכתש 'תוומה תדעצ,ב ודונב

 וכרעש "ןבלה תוומ,ב םירהה יגלשב אופק לפנש ימו ,ךרדה

 די העגפ םלוכב -- םידוהיה םהינכשל םייוגה השרוב-יעשר
 ונריכזהב .הרובקל ונתינ אלש :םהבש הוושה דצה ,ררוצה

 םיכבמו םהל םידפוס ,הרובק ןיעמ םהל םיכרוע וננה םתוא

 תוטימ תא םיאשונ ונאשכ ,וז השודק העשב .םתומ תא הרמ

 ונתלחנ ץראב ונתבישי תומוקמ תא קודבל ונילע ,ונישודק

 -- "תותובא תיבל תותואב םה םא הרהטהו השודקה תולעמב

 -יביטימ ,םירשיהו םימימתה לש םהיכרדב םיכלוה ונחנא םא

 ונא םייואר םולכ -- םהלש רסומה יביתנב רעצ-יננוכמו תכל

 םתומ לע ןנוקל ,םתונע תא תוכבל ,םתרובקב קסעתהל

 תכלל הרשיה םכרד תא ונמצעל ונרחבה ! םרכז םע דחיתהלו
 תא ,םשפנ-תרשי תא ,םבל בוט תא ונתובאמ ונשריה !הב

 ונדיב םג םנשיה -- םהלש תוירבה תבהאו םשה תבהא

 !? "וניתובא תיבל תותוא,,ה

 - י'אשנ, תשרפל

 --חצנל םבישווו ...וניע קידצמ ערגי אל ,ד/'הה,,
 .(ז ,ול בויא) השרפ התואל ר"'דמ

 'אשנ, לעפה ,עודיכ ,חנוה םעה דקפמ ,לארשיב הריפסל

 ,ושוריפ ,שאר םירהל -- רמולכ ,שאר תא אשנ -- שאר, םשהו
 םינומו ושאר םירמ דחא לכ םישנאה רפסמ עדיל םיצורשכש

 םהל בא .וטושפ והז -- םרפסמ תא םיעדויו םישארה תא

 ינב םייולה 'וכו "...לארשידינב שאר תא אשת יכ,, :קוספה
 היה ןוראהש, ינפמ לארשי יטבשמ רתויב ןטקה טבשה

 ווטצנ יררמו תהק ,ןושרג תובאה יתב תשלש -- "םהב הכמ

 ,ונממ סומכ םעטמש אלא ,שאר-תאישנ י'ע דקפתהל םה ףא
 אשנ,, ןרהאו השמ דקפ תהקו ןושרג ,םינושארה םיינש לע קר

 ,"שאר תא אשנ,, רמאנ אל --- 'יררמ, לצא וליאו -- "שאר תא

 .חשירדל תושרה הנתינ ךכיפלו השירפה השירחמ ? םעטה המ
 ישודק לש ןורכזה םויל ,וננינעל רמולו רושקל רשפא הז רבד

 םיגוס השלשמ כ"דב ןה ןתוא םימייקמש תופיסאה : השרוב
 (םשרג םג) ןושרג .א :יול-ינב תומש םילמסמ םתשלש תאו
 הב תוצראו םירע יאצוי ןיב שגפמ לש יפוא הפיסאה תאשב

 ףונ ,ףונה לעו לדגו דלונ וב הפיה תיבה לע תונורכז םילעמ
 ןוגכ עוריאב (םושרג) 'םש רג,ש ,וויז רדהב אילפמה ותראפת
 םיזע םיעוגעג ,תומימחבו הואגבו קופיסב רבדמ א"וא לכ הז

 רכז חלוק אשינו םר שארבו -- ושפנו ופוג לע םיטשופ

 ןושרג לצא ןכ לע ,רבעב ןיחישמה יפמ םהה םיפיה םימיה

 ."שאר תא אושנ, :ןושל בטיה לפונ

 ,הפיסא ןושל אלא תומשה שרדמב תחק ןיא -- תהק .ב

 לש וביבסל :ושוריפ -- "םימעדתהקי ולו..., :רמאנש רבדכ

 ,תהקיל ויהו םיבר םימע ורהני הדוהימ אבה חישמה ךלמ

 ,תיתוברת וא תיתרבח ,תיטילופ -- תיממע -- תינומה הפיסאל

 תא אושנ,, ןושל לפונ ןאכ םג םעה תובכש לכ םיפתתשמ הב

 -- יתכלממ ןינעב ךתעד תא עיבהו ךשאר םרה -- "שאר

 ! ךיפבש המ דגהו ךשאר אש

 תרצע ,רעצו הגות תפיסא ,ןוגי תולהקתה הנשי םלוא .ג

 םימתוימ ,הטילפל וראשנש ,רפכ וא ריע התוא ינב לש םע

 בורקב םבצע ימי ולכש ,םוקמה ידילי םהיתויחאו םהיחא יפלאמ

 םהיתומצע ףאו תוומ רפעל םותפשו םימד ישנא םיערמ םהילע

 -- תאזכ הרמו תרדוק הפיסא .רבקב הנוכנ החונמל וכז אל

 ,םנוגי ץחלב םיכלהתמ שאר ינוכרו המוק-יפופכ היאב
 -- בבל ןוהמתו ןוגיו הער רצועמ ,ןוכלהי םימומדו םישירחמ

 החפשמ תשיגפל ,םכרד בצוע ךרד וללה -- הלהבנ םשפנ

 הלודגה שאהמ םילצומ םידוא ,ונוכשי הלצב לוכשו םותיש
 תא םינבה רוכזב ,הז סנכב .םהיריקי תא התליכו הלכאש

 ונתינ םהבש םירמה םימיה רכז תא םתולעהבו תובאה-ישעמ

 .שארה תאישנ תרדענ שונא-ילדחו הלווע-ינב ידיב הסישמל

 הפיא -- היא -- ומל תורורמ תונורכזש הלא "יררמ"ינב ל

 התויצ אלו הרותה התאר הפי !!ומצע תא אשיש שארה אוה

 שאר תא אושנ, :םשפנ םהילע הרמש םינב יררמ ינב לע

 ."יררמ ינב

 -- 'ךתולעהב תשרפל

 תמשנ 'ה רנ :רמאנש רנכ םכיתושפנ ולשמנש,

 :.ג תולעהב .חנת ;זכ ילשמ) י'םרא

 ונתשרפ לש ןושארה קוספל י"שר לש ושוריפ חתפב
 : המוד והשמ) םנושל הזו -- םידמחנ הדגא-ירבד םיאבומ

 תשרפ הכמסנ המל,, (לשמה תאו םש האר -- 'ב ו"ט ר"'מב
 תכונח ןרהא הארשכש יפל -- !םיאישנה תשרפל הרונמה

 אוה אל הכונחב םהמע היה אלש ותעד זא השלח םיאישנה

 התאש ,םהלשמ הלודג ךלש ,ךייח :ה"בקה ול רמא .וטבש אלו

 -- תונברקהמ הרונמה הלודג המב ."תורנה תא ביטימו קילדמ

 תיבש ןמז לכ םיגהונ ויה תונברקה, :שרדמה הנוע כ"ע

 תצק םלוא ."םימייק םלועל -- תורנה לבא ,םייק שדקמה
 תיבש ןמזב קר םהינש -- הרונמהו תונברקה ,םהינש אלה :השק

 !ינשרד :רמוא הז שרדמ םג ךכיפל -- !? ויה םייק שדקמה
 תכונחב "םירפוס תאנק,, לע שרדו חתפ "שמשו רואמ,,ה םנמאו

 שורדל ןתינש קיסהו -- ןרהא בלב החרפש האנק ,םיאישנה
 הנתמ איה הרונמה תקלדה רמולכ ,תאזש ןיבהו תורחא םינפב

 שעיו, :קוספה תא שרוד אוה אלפ חרואבו ...ת"ישה תאמ
 -- "היתורנ תא הלעה הרונמה ינפ לומ לא -- ןרהא ןכ
 הלעה לארשי"תומשנ -- סומינולק וניבר ךישממ -- ונייהד

 ךלנ ושוריפ תובקעב .ש"ועי -- הנוילעה הרונמה ינפ לומ לא

 םיליפאמה םימודמדה רואב וירבד ריאנו וננינע יפל ונא םג
 ירחא םגש ירה ,ונילע האבו השגרתהש הארונה הידגרטה לש
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 ונל עריאש המל הז שרד םלוה (!וירחא אקוודו) ןברוחה
 וריכזה םיאישנה ידי לע תונברקה תאבהש ,ןרהא .ונרודב

 תיב לכ,, תוכבבו וינב תא ולכשב ,יטרפה ,אוה ונוסא תא ול
 -ב אנקמ ליחתה -- ".'ה ףרש רשא הפרשה תא לארשי

 ןושל "םואשיו,, םהילע בותכש ,וינבב :רומאל -- "םיאישנ,,

 לביק אלו תוגופה ילב ורגינ ויניעו (םתונותוכב) "אישנ,
 תא ךתולעהב, :השמ י"ע ה"בקה ול רמאש דע םימוחנת
 תא ביטימו קילדמ התאש ,םהלשמ לודג ךלש ,'וכו "...תורנה

 ךילע ליטמ ינא הבושחו הלודג המישמ -- ונייהד -- תורנה

 תא וריאי ינב לש םתקדצ רואו םרובע המשנ רנ קילדהל --
 תא עיגרהו ןרהא תא השמ םחינ ךאיהו .םלועל ולכ םלועה

 יבורקב , :רומאל וילא 'ה רבדב וינב ינש תומ ירחא וחור

 רחוב םשהש םיעמוש ונא -- "דבכא םעה לכ ינפ לעו שדקא
 ;םהבו םדי לע שדקיהל וינבבש םיבורקהו םיבוטה תא ול
 שדקתיש יתייה עדוי ,יחא ןרהא :ןרהאל השמ ול רמא ןכו

 ושכע ...ךב וא יב וא רובס יתייהו םוקמ לש ויעדוימב תיבה
 החרט םינועט ונא ןיא .ךממו ינממ םילודג םהש ינא האור
 ולכשב ןרהא תיב תא דקפש ןוסאה ןיב ןוימד אוצמל הריתי

 "םתלכא 'ה תאמ האציש שא,ש םישודקה םינהכה וינב תא

 -- םימוחנת לבקל דועו ,ובל רמב םהילע הניק תאשל וילעו

 ,וניתוחפשמ ינב תא התליכו הלכאו ונילע הדריש האושה ןיבל

 ומוקמב ונמצע תא דימענ םא ,המימשה תובהלב ולע םה ףאש
 םמוקמב ("שדקא יבורקב,,) ונישודק-וניבורק תאו ןרהא לש
 : לאושו .ובלב ול רהרהמ ונכותמ דבלב דחא אל .וינב לש

 ,םש יתראשה ונתחפשמ ינב תאו םייחב רתוויהל יתיכז המב
 הבושתה .תודקעבש הארונהו הלודגה הדקעב -- הגירהה איגב
 ידממו ינממ םילודג םהש,, ינפמ -- י"שר ירבדב הנתינ ךכל
 דאמ הרמ יכ םא ,השודקהו הלודגה ונתוכזכ תוארל ונילעו --

 רואמ,,ה ירבדמ עמתשמש יפכ -- םרובע המשנ רנ קילדהל --
 םתמשנ יוליעל 'שידק, רמול ונייהד : שדקינ וניבורקבו ,"שמשו

 היהנש ידכ וניכרד תא ןקתלו ונישעמב שפשפל םגו הרוהטה

 ,וניתומאו וניתובא תושפנל דימתה רנ תא תולעהל םייואר
 "תד-םש,, הנשה ןויס 'ג תרכזא) .השרוב-ינב ,וניתויחאו וניחא

 .("ךתולעהב,, 'רפ 'א םויב הלח

 רפסה תביתכל דודיע-יבתכ ךותמ םיעטק

 יז קזח :רמאי זיחאלו ורזעי והער תא שיא,

 .(ה ,אמ .שי)

 יתוינפל השרוב-יאצוימ תצקמ ידימ הבושת-יבתכמ

 השרובמ תועידי אשונ רמוח ילא ריבעהל םהמ ישקבו םהילא

 ילכלכ ,יתורפס ,יתרבח ,ירוטסיה :םימוחתה לכב תידוהיה

 סחי םבלב ולעהש םהמ המכ לש םהירבד תיצמת ירה .ב"ויכו

 ועבתנ ,םלועה ןמ הדחכנש םתרייעל רכז תבצהל השודק לש

 הממ ,םחור ירפמ ומרת יוטיב תלוכיב ונחנש הלא -- ונענו

 "?מאו קזח, תכרבב -- הלאו םהיתויוחמו םנורכזמ ופלשש

 םוקמבש ,טעמה ונתחמשל םהו -- םדגנכ .החלצה-ילוחיאו

 ברעהו םכשה שקבמו לאוש ינאש ,יבל תולאשמ תואלמל

 תא םהב ראפל ,םנורכז ןויבחמו ןבל ןויגהמ והשמ םורתל

 םניאו ויהש םירשיהו םיבוטה השרוב-ידוהי לש םשדק תבצמ

 /?!יעב יאמל-יאה,, לש לוטיב תעונתב םפתכב וכשמ וללה --

 ןהב ןיאש תונעט םימרועו תוצעב יתוא םינקתמ ויה םהיניב
 .ןאכ רכזיהל םייואר םניא ןכלו דודיע שי"יכ ,ליעומ

 "רא- לארשי 'ר ג"הרה אוה םידדועמל ןושארו שאר
 וכע לש הבר "שפנ ייח, רפס ח'"מהעב ,א"טילש ץיבונמלז

 .(השרובמ ל"צז ןיידה ןושרג 'ר ג"'הרה לש ונתח)
 רבו ןיירוא רב ,הלענ דאמ יביבח ברו ידידי דובכל,

 ןייטש יילדג ר"הומכ םילעפ בר יח שיא ,רפוסו םכח ,ןהבא
 יתובשחמ ירפ רשא החמשב יתלביק ביבחה ובתכמ -- י"נ
 יסיגל יתנפלט םגו יתבתכ רפסה ןינעב ...ויניעב ןח ואצמ
 (.ש.;ג תע םרט ומלועל ךלה םייתניבש) רבואטש קחצי םייח
 אקניפס תבישיב תאצמנה ןהמ תחאבש תונומת ול חלשיש

 ,ותבו השרובמ ר"ומדאה םע ל"צז ח"ומ לש ונקויד-תומד

 תדובעב ליח השעו ךחכ רשיי ...רפסל רמוח ןינעב ומע רשקתיו
 ןמאנה ודידי יננה .השרובמ םישודקה ןורכז תאלעהב שדוקה
 .ץיבונמלז לארשי -- (רפסל) "בוטדרמג,, ול לחאמו ש"ודה

 רעב-שובייל 'ר ג"הרה לש ובתכמ אוה רתויב שגרמ

 הרוש ירחא .השרוב ינבמ .א.ת ןופצ לש ובר | ,ל"ז טרעפלאה
 רשאמ אוה 'וכו הרקוהו תועיר ,תודידיו הביח העורז הכורא
 ודיכ ,םיעצעוצמו םיאלפנ ןושלו בתכב ,יבתכמ תלבק תא

 ךבתכמ .בר םולש :ראשה ןיב בתוכו ,זאמ וילע הבוטה
 ,יתורשפאב ןיאש דאמ רעטצמ ינאו ודעומב יתלביק דבכנה
 זוכירהו הריציה רשוכ יל רסחו ,ךשקובמ תאלמל ינוצר תורמל

 םיקומע םימשר וריאשהשו "ילע ודעד תואקתפרה ינה,, רחאל
 םידמוע ךיתונורשכש ךירשא .החילסה ךתאו -- ישפנבו יפוגב
 ונריע השרוב ישודקל הבצמ םיקהל חילצתש ךל רוזעי 'דו ךל

 עודי ,ןכ םנמא) "'וכו ונלכ תראפתלו ךתראפתל היהתש
 וימואנ ךכל םידע -- והונחנז אל םה ףא ויתונורשכש ויעדויל

 ןינעב אלא ויעמוש-ינזאב םתוא היה אשונש םילוקשהו םיפיה
 .(םוקמל םדא ןיבש םירבדב קר רמאנ 'וגו "ךנוצר לטב,ש

 לע יתואלכ ינורסיי תוליל ,לבאת ילע ישפנו לבח דאמ המ
 לכ ,ותדלומ ריע-תכסמ תא הז רקי השרוב-ןבל יתיארה אלש
 .םואתפב ונשאר לע המלה ותריטפ

 ריינה לע הלעהו וינתמ תא סניש,, (ידנמ) רטכורפ םחנמ

 לנפל םינושארה םימיהמ ונורכזב רומש אוהש יפכ יח רואית
 ותרתוכש רצקה ורמאמ תא "הינשה םלועה תמחלמ ץורפ

 תויהל רמייתמ וניאש,, הונעב לידנמ הולמ "הרעסה ינפל,, איה

 ןמאנ וםמגרת אלא ונוימד ירפ ונניא רואיתהו יתורפס ןורשכ

 סחיימ, אוהש הדובעב תומדקתה לחאמו "ויניע וארש המל
 ."הבורמ תובישח הל

 םינושארה םימיב השרוב יאצוי לש ר"וי ,רגרבצרו ףסוי
 עייסל ןכומו 'םשו די, םע ונרשקל שקבמו המזיה לע ךרבמ,

 ."ותלוכי בטימכ הרקמ לכב ידיב

 תנדועמ הרוצב לבא -- (רתוי אלו) תוצעה ינתונמ דחא

 ס'צרעה-השמ -- ץרעה אוה -- תקפואמ איהש םא תיבויחו

 חותינ ,החורמ והשמ ליצהל ןויסינה,, :בתוכ (השמ"ןב ילתפנ)
 -- רפסב םתוא רורצלו תידוהיה השרוב לש הייחו התומד
 שיא-שיא ,אלימ) ותוינויחב זירפהל השקש תובישח לעב אוה
 הווקמ ינא .רתויב בכרומו השק ךא קתרמ ןויסינה (ותעדו
 הריתומ הניא (תירוביצה) ותדובע םנמא .רבדה ךדיב הלעיש

 תעייסמ די טישוהל לכוי אל ןכל ,הארשה אלו ןמז אל -- ול

 "אבא תיב, לע ריהזמ רמאמב) "...תוצע ןתמב ילוא דבלמ



 1 השרוב ןורכז רפס

 תא עיבמו בתכמבש תוענטצהה תא אוה רתוס יל רגישש
 .לעפמבש תומדקתה לע עומשל לכוי בורקבש ותווקת

 םירפוס טעב תכשומ ,ס'קחצי עדיירפ איה -- רדיו הדיירפ

 היבא אצמ םש) השרובמ יברה תיב תא בר ןורשכב תראתמו
 .תבתוכ ותחפשמל ןכשמ

 הזב תפרצמ יננה ךתשקב יפל ,ןייטש והילדג רמ דובכל

 תא יתרחיא אל ןיידעש הווקמ ינא .ירצח ישנא תורוק תא
 ארוקה ץורי ןעמל הביתכ-תנוכמב ירופיס תא יתספדה .דעומה

 ןקתל יאשר ךנה -- תרפוס ימצע תא האור יניאו ליאוה .וב

 -- דחא יאנתב אלא ,םהיגהל ןוכנל אצמתש םירבדה תא
 אל תשקבמ ינא ,ירוה לע יתבתכש םילמה טעמ תאש :אוהו

 .הדירפ : הכרבב .ןהמ טרפ טימשהל

 ישפנ לגתו יבל חמש, :ראשה ןיב בתוכ קלופ לידנמ

 -- רואל ואיצוהל םישגינש "ןורכזה רפס,, עמש ינזאל עיגהב

 ."םכתרזעב היהי 'דו השודקה םכתמזוי לע וכרובת
 םושירבו סומלוק תכישמב הל הנומא דיש רלה הנינפ

 ןויגהמ רפסה תושרל תרסומ -- רישבו הזורפב תוגה ירבד
 הירבד הכו -- השרוב לע תובישח תולעב תודובע המכ החור

 :ילא הבתכמב

 הזב תפרצמ יננה .הכרבו םולש -- ןייטש והילידג רמל
 ונרפכ לע יתרביח רשא "השרוב התיה תאזכ,  ירמאמ תא

 ונינב ועדי ןעמל האושה תפוקת לעו האושה ינפלמש השרוב

 לש םעברו םחרוא ,םהייח תוכילה תא םהירחא םיאבה הלאו

 רפסל העונצה יתמורת תאז אהתו האושב ופסנ רשא ונריקי
 היהי הז ירמאמש הוקתב .רואל איצוהל םידמוע םכנה רשא

 םולש תכרבב תמייסמ יננה -- ךיניעב "יאשרוב,, קיפסמ
 .הניגפ ."רפסה תאצוהל החלצה ילוחיאו

 לש וז אל ףאו טלחהב 'העונצ, הנגיא תיתורפסה התמורת)
 .(הדיירפ

 ןמוזמו ןכומ,, אוה "טלק-יוא,ה ךרוע ,ןייש דוד 'ר םג
 םסרפתנש רמוחו השרוב ליבשב רמוח ףוסאל ...הכירעב רוזעל

 .(השממתנ אלש החטבה) "רפסה תושרל דימעי ונותעב
 תוכרבמ (תורו התרבו הרובד) ס'ךורב-הדיירפ לש היתונב

 הליצהש ןהלש התבסה לע רופיס תופרצמו המישמה לע ןה ףא

 (...הייוג תאו) השרוב ידוהי תא (1848) 'שויול-טושוק, ימיב
 .וכלמ לע םקש ירגנוה דרומ ותוא לש ויסגלק ידימ היילכמ

 חרזמ תודהיל החמומ ,הקירמאמ ל"ז רצינ'זיו .מ 'פורפ
 ידוהי ועיגה ןיינמ ,ותעדל יתלאשל הנוע ,יתינפ וילאש הפוריא
 : םרפכל השרוב

 ךבתכמ תא יתלביק .ןיקצומ-תירק ןייטש והילדג רמ דובכל
 -ידוהי לש םאצומ רבד לע תועידיל רשא ...16.6.1955 םוימ

 ;היצילגמ ואב םהש יל הארנ (השרוב תא ללוכ) שרומרמ

 יתישעש רבד) ה"'ע דלונירג .י ברה לש וירפסל יננפמ םג אוה

 ךכב) -- תירגנוהב םידוהיה תודלותב הברה קסעש (ןכל םדוק
 -יחרזמה ךלפל םידוהי םרז קיפאל ינש חתפ יל אוה חתופ

 םילשוריל יננימזח דמולמה (הפוריא זכרמ תורסיק לש ינופצ
 .החישל

 יתושרל ודמעוה ןוכמב ירקבבו יתשקבל ונעג "םשו די,,מ

 ינשמ ץוח רבד םהב יתאצמ אל םלוא -- ןויכראה יכרכ

 םיעודי יתלב ,השרוב יאצוי םיינש לש םדי תמיתחב םיבתכמ
 די., תיינפש רעטצהל שי) וננינעל ליעומה ןמ וב ןיא םנכותו

 ןזוא דה האצמ אל האושב םיפסנ לע תועידי איצמהל "םשו
 .(ונריע יאצוימ הברה לצא תבשק

 הדיחיה איה -- השרובמ ץנאג רתלא 'ר תב לירעפ-הנינפ
 םא לע תונורכז ולעהו הלעבו איה ,הבשי :יתצע יפל הגהנש
 .ךכל .שקבתת םא םירבד םושרל החיטבה םג איה .תיאשרוב
 ןורכז ,תועטוקמ תומישר םתס יתשקיבו יתעד יתלטיב םימיל)
 םהב הטישו רדס סינכהלו םדבעל ע"ע יתלטנו ב"'ויכו םירבד
 .וקלחב קר חילצהש רבד --

 .(טכ 'הת) י'דדועתנו ונמק ונחנאו..-

 .רמול רשפאו םיעינמבש יתילכתהו תרתוכה תלוג םלוא
 בתכמה אוה רפסה תביתכ לע הטלחהבש ילרוגה טנמומה
 : ש"הוכל םגו םירבח רפסמל חלשנש ןלהלד

 ןיטש 'בחה םע םירבדב ונאבש תויה -- דבכנ רבח,
 ןורכז רפס תביתכ י'ע ל"'ז השרוב ידוהי תחצנה ןינעב והילדג
 השודקה הדובעה תא ומצע לע לבקל ותונוכנ תא עיבה אוהו
 לש דוסי תבישיב ףתתשהלו אובל ךתוא םישקבמ וננה תאזה
 לכב רבדה תא םדקל יוצר .ל"נה ןינעב לופיטל הלועפ דעו
 ז"מהעופה לש תסנכה-תיבב ,ה"'יא ,םייקתת הבישיה .תופיחדה
 .ברעב 5 העשב 4.2.75 ישילש םויב ...הסילח הפיחב

 ,רגרבצרוו לאומש ,ץיבומולש היבוט -- ינמזה דעוה םשב
 .ץמייטש יכדרמ

 וירבד-דודיעמ רתוי התיה ץיבומולש היבוט לש ותינפ
 תישע םירבד הברה ,רמא ,הילדג :העשה וצ ,הדוקפ ןיעכ ויה
 טעמל יל הלילחו -- שיאה ינא ןיאו -- ךמלועב יאדוב
 לכבש ,תוירחאה אולמב ךל רמוא ינא תאז םלוא ,םתובישחב
 םא תירסומה ךתבוח ידי אצת אל -- תבתכו תישעש םירבדה
 הידוהיל דע תבצמ ילב ראשית ,ךתדלומ רפכ ,תידוהיה השרוב
 שיא טישוה אל םויה דע םא .םינשב תואמ הב ולעפו ויחש
 רכז דחכיי אלש השעא ינא :רמאו בדנתהו ומעל ודי תא
 ותבשחמו ליאוה .הילדג ,התא תאז השע -- לארשימ השרוב
 םנמאו ,םינש יחמב הרקינש יתבשחמל המאת ינזאב העיבהש
 הנורחאה םעפב השרובב ירוקיב זאמ השממל יתלחתה םג

 לובג -- ותכ היבוט לש םיצרמנה וירבד תא יתיאר (1946"ב)
 .לעפמל לדחמה ןיב

 .(גי ,חס 'הת) ...ייללש קלחת -- תיב תונוו,

 אלש -- יבג ירוחאמ דמע רקיו בושח דדועמ דועו

 הז דדועמ -- ילא םהמ הנפוה ימעפ-דח ץרמיהש ,םימדוקכ

 ךאלמ ותואכ יתדובע רובעו ירובע היהו הלילו םמוי תאז השע

 רמואו הכמ אוה השעו בשע לכ,,ו םיחמצה לע הנוממה עיקרב

 איה םייחב יתרבח ,יתיערב יתאצמ:הז זרזמו ץירממ "! לדג ול

 זאמ (י'הילדג,, : תארוק איה 'ילדג,, םוקמבש אלא) 'יחת הכלמ
 טניסה תא וטאקכ -- יל הריכזמ איה רפסה תביתכל יתאב
 םירבד לע .ירפסלו יל הניתממ השרובש -- וגתרק לע ותעשב

 הכימגה ,הרדחב הדדובתה םוי"םוי .רפסה ןעמל הרתיו הברה
 רוגסתו יתדובע רדחל ותוא הסינה -- "לטב,, ידמעבו הלוק

 יתטמ לע יל הבירקמ התיה הניש ןיא תולילב .ידעב תלדה תא

 הכאלמהו רצק םויה,, יכ !בותכ -- ילע הדקפו הביתכה ילכ תא
 .םולה דע עיגמ יתייה םא קפס -- הידודיע אלמלא "...הבורמ
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 בקעי היה ץרמבו השעמבו הצעב םינושארל ןושאר םלוא

 תירבח המינב ןתוטשפב תוענכשמ תוטושפ םילימב קיטשרעה
 תבשש יל דגוה :75 ראוני 14-ב ילא הנופ אוה תיריענבו

 חקולה :הלאשל רשי שגינו !אבה ךורב -- התיבה םולשב
 אל ?השרוב -- ןורכז רפס לש ותביתכ תא ךמצע לע התא

 שיאה אוה התאו בתכנ םרט ןיידעש השרוב ישנאל ,ונל האי

 עיבמ אוה הבידנ דיב תואמחמ תקולח ירחא .ךכל לגוסמה

 יאצוי יניעב בושח רבדה אהי בותכת התא םאש,, ונוחטב תא
 .יננימזת םא ךתא שגפיהל ןכומ יננה .השרוב

 הפוחד הנמזה

 ינתגישה רפסה לע יתדובעב יבורו ישאר עוקש ידועב

 ןיכהלו בותכל י"שרומרמ ןורכז-רפס,, תכרעממ הפוחד השקב
 ולהנמ םה םינופה .ל"נה רפסה רובע השרוב לע רמוחה תא

 קפס ןיאש ,התיה תיבויח יתבושת .שרומרמ תיב לש וריכזמו
 הל עיגמה ,ןוגהה הקלח תא תחקל הכירצ השרובש רבדב
 ונילע בוהא כ"כ היהש ,ונזוחמבש םידוהיה יבושיי ראש ךותב
 : יתינתה לופכ יאנת םלוא .ויתורייעבו ,וירעבו ,וירפכב ונתבשב
 השעמ) השרוב ינבמ םידחאל תונפל .א .השעמל םדוק יאנת

 תא םמצע לע וחקיש העצהה תא םהל םג עיצהלו ("זרכימ,

 ינא לדתשא -- םישנאה ואצמיי אל םאו השודקה המישמה
 השרוב לש הקלחל םוקמה תא ומצמצי אל םא .ב ; שיאה תויהל

 הבושתה תא יתלביק ןושארה לע .םיפדה רפסמב ינוליבגי אלו

 רמוחה תא ןיכהל ךשקבל ינירה ,ךבתכמל הבושתכ,, :ןלהלד

 ונניא ;"שרומרמ רפס,, ליבשב השרוב תלהק לע שקבתמה

 לכויו הצרי השרוב ישנאמ רחא והשימש יוכיס לכ םיאור

 אלש יממ תרוקיבמ שושחל ןיא תאזכ תעל .רבדב לפטל

 דוע וילע ורבעי רמוחה תא לבקנש רחאלש ןבומכ ,היהי

 .םיקויד יא עונמל מ"'ע ,השרוב ינבמ םישנא השלש"םינש

 "םירצמ ילב הלחנ, ינשה יאנתה לע יתלביקש רחאל
 ינב "לארשימו םשהמ יקנ, ימצע יתיאר לופכה יאנתב)
 טטור בלב תוירחאה אלמ לעפמל ימצע תא יתמתר (השרוב
 ברה רמוחה יוצימב יתעגי תוברו המישמה תשודק שגרמ
 תישארמ דיגמ,ו םוצמצה חור ילע חנתו השרוב לע ידיבש
 תולילו םימי שדוח לש תצמואמ הדובעבו ידיב עייס "תירחא

 הילע יפיקשהב השרוב תא םידחא םיקרפב ףיקהל ידיב הלע

 םהיללעמ תאו םתוא ,םריכזהלו םידוהיה היבשות-השעמ לעו
 תא חפקל אל יתלדתשה .םדלח ימיב וז העקב תמדא ילע
 לנא .ללכה תבוטל יתדלומ תרייעב וב השעו לעפש והשימ
 -רפס,ב דובכ םוקמ הנעבקת תוטעמה יתומישרש הוקת
 יתדובע לע חבש ירבד עומשל גנועה יל ןתינ םג .י"'שרומרמ

 ורבעש השרוב ינבמ המכש העדוה ףוריצב תכרעמה ןחלושמ
 תרוצ ;םייוק אל ל"נה םכסהה) הפי והואצמ ,רמוחה לע

 .(םב ועצוב ןדבאו סרה -- םנכתו התחשוה ירמאמ

 ו
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 םטוקיל ילבחו תונורכז יעטק א

 טישוהלו אובל םנמזמו השרוב ינבל ארוקו דמוע ינדוע

 ךותל םקירהלו םהיתונורכז תא םשפנ-ןויבחמ תולדל ,רזע די

 םידוהיה ייח-תעידיב ורישעהלו ורידאהל דקוש ינאש ףסואה

 ,השרוב ינב יבוטמ דחא םע הרקמה ינשיגפה -- השרובב
 תא וינפב חטושו ינא ץא .רפוס טע תכישמב ול הנומא דיש
 שפחמ התא :יל רמאיו יננעיו .ןמזמ ול העודיה יתשקב
 אניט תאשונה השרוב תב תררוגתמ יתונכשבו -- םיבתופ

 תיליח אל הינפ תאש הברקב ןובלע תשגרהו ,ךיפלכ הבלב

 השרוב ףונמ תודלי תוארמ השודג איהו -- תינפ אל הילאו

 .התמשנ יקמעב םיעפעפמ םדועש הילחנ ךושכשו הירה םסקמו
 ימשר ךל ליזתו -- הנחישתו ךתדובעל הנחפסת אל המל --

 -- !? םיבותכבו ןורכזב התא רומשה רצונמה רצואמ רבע

 לע וז העשב יתחמשש יפכ רבד לע יתחמש אל םלועמ
 'םירפוס תאנק,, חירש ,ילע האשינש הלוגמ תחכותו אניט התוא

 יתזפחנ .בלמ תולקב הריסהל רשפאש אניט -- הנמיה ףדונ

 תורוש רפסמ יתמשרו ינחלוש תרגממ היולג יתפלש ,יתיבל
 ןוצרו החמש תעבה ךות -- .ב"ויכו החילס תושקב תודופר

 תוינומטממו החור ירפמ םורתל תמוערתה תלעב תא ינא ןימזמ

 'תררושמה, תור -- תנעמנהו ...השרוב רפסל המורת ,הנורכז
 .איה

 תויוח ישגר ףוצר ולכ :עיגה בתכמו -- עובש רבע אל
 םירוענו הקותמ תודלי לש הרקובב דוע וצנהש םימוגעו םימיענ
 קיזה ךעד אל םלוא םיתעה קוצב הויז תרוצ הרכענש םירהוז

 אירקתמד הוקתה קיז אוה -- שפנה יקמעמב שחלש דחאה
 .לארשי ץרא

 ! רקיה והילדג,,

 ןימזהל תלאוה התאש .א -- החמש הנשמ יל המרג ךתיולג

 ינתרכזהש .ב ;השרוב לע תונורכז תביתכב לבח תחקל יתוא

 תרשואמה תודליל -- הקוחר הפוקתל ינתרזחהו ורבע םימי
 .השרובבש

 תונורכז תרסח יכו -- ינממ שקבמ התאש תונורכזל רשא
 תודליה שרעמ ,ןומרכ םהמ אלמ וניא השרובמ ימו !ינא
 דחוימ םוקמ לע ונרפסב םיבר םירפס תאלמל רשפא ? המימתה

 .השרוב ארקנה הז

 ינתרכזה ירהש ,הריכזה לע יל הפיסוה ,והילדג ,ךתיולג

 ,ימצע תא יתיאר .תירבעה הפשה םע ילש ןושארה רשקה תא
 ץיבופופ קיציא לש ונגב ,קחרה ,םש היורש ,הנטק הדלי ינדועו

 םע ,דחי יתבשב ,תוקרי ראשו סרית יחלקו םיפיזש יצע לצב

 תבשוי ,ץע יושע ןחלוש דיל םישרק לספס לע תודליה רתי

 ,השרוב תרודהמ "הנביבש םרכ,,ב ,םש .ךיפ אצומל הפצמו

 התא .תירבעב תונושארה םילמה תא תוגהל ,והילדג ,ינתדמל

 ץרא םע יתוא רשקש רתויב ישחומה רבדה יליבשב תייה

 ,והילדג ,ךנורכזב דוע רורצה .םולחבו ץיקהב היתיזחש ,לארשי

 ךל תודוה -- השרובב דוע ויתאשנש ,תור ,ירבעה ימש תאש
 !ירבע םש תאשל ילעש םתטלחה דחיש ,רטכורפ הרשלו

 .(ב ,ב והימרי) ''ךירוענ דפח ךל יתרכז,

 וב התנכתנש הז הפי םש לע יתייה האיג ,ייח ימי לכ ,ינא

 ךב יתרכזנ םעפ אל .יקלחב לפנש ,דוד תיב תוכלמ לש אמא

 םשה תבסהל םעט תייה אצומ וליפא התא .םינשה תצורמב

 ארקנ המל...,, (הינומדקה תור לע) תשרופמ ארמגב ,ילע הזה
 "תוחבשתו תורישב ה"בקהל והוירש דוד הנממ אציש תור המש
 השרוב תא הורמ תא םג אלה ,יל תרמא ףאו (:די ב"ב)
 אבילא ימשל האנ ינאו .תור םשה האנ ילש : תקספו .םירישב
 תור םשה .יתבתכ לבא רישב יתיורה אל הורה -- תמאד

 ,אלפ חרואב יל ודמע ףא ךממ יתלבקש תירבעה הפשהו

 .הדובעה תונחמב
 ונלכ לע רזגנ יוניפה ינפלש תויצקלסה תחאב ,ואנקריבב

 ראשיהל ויה תודמוע תונבה ןיבמ 20 .עדונ אל םוקמל חלשיהל

 התיהש ,הדגאמ םשב ,תיכי'צ הידוהי .ןויקינה רובע הנחמב
 .הנחמב ורפיס ךכ ,תירבעל הרומ םעפ התיה ,ונילע הנוממ
 הלע ,תורשואמה ןיב תונמיהל יוכיס םוש היה אל ילו ליאוה

 :תירבעב הל יתרמאו הילא יתשגינ .הנושמ ןויער ישארב

 שחלכ ולעפ םילמה ...תור םיארוק יל ,יתוא יחק ,השקבב

 ינתשפת ,הששואתנ רחאו עגרל המהדנ רבעשל הרומה ,םימסק

 רפסמל תודוה זא יתלצינ ךכ .תורחבנה ןיבל ינתפחדו ידיב
 יתכריב םעפ אל .השרובב םש ,ןגב יתדמלש תוירבעה םילמה

 הטעמה תירבעה תוכוב ילוא ,עדוי ימ יכ ,ךילע יתבשחו ךתוא

 והובשח המ םושמ -- תור םשל רשא .םייחב יתראשנ יפבש
 סחיה היה וניגבו -- םלצא םג יוצמה ינמרג םשל םינמרגה

 .רתוי זגוה ילא םהלש

 (השרובב הז גוסמ הנושארה) הגצהה תא ינא תרכוז
 יתוברת ןודעומ) "ןייראפ רוטלוק רעניילק, רותב ונגצהש
 התאש רבדמה רוד ימימ הזחמ) "םילגרמה ידלי,, תא (םינטקל

 ןשיווצ דלעפ ןיא עלאגניי א זיא ןעגנאגעג,, ; (ורבחמ תייה
 הלמיסש רופצ -- (םילבש ןיב חושל דלי ךלה ךולה) "ןעגנאז

 תויוור -- תוגצהה .לארשי ץראל ותהימכו לארשי םע תא

 ,זיחממהו יאזחמה תייה ,והילדג ,התא .ןויצל הבהאו םיעוגעג
 ועייסו תורגובמה תורבחה ומתרג ךילאו ןשחלהו ןיוכמה

 התאו (י'ציִאוו) רטכורפ הרובד הדמע ןשארב .הגצהה תחלצהל

 תורקי תונב לצא תונלבסה התיה האלפנ המ .היתועירמ תזוחא

 ,ברה ונרעצל ,ןניא ןהמ תוברש) תונידעה השרוב תונב ,הלא

 ןעמל הצונל הצונ תורפתמו תוריסמבו הביחב ןתבשב (םייחב

 ..לע "הפפועתה,,ש "רופצ,ל יעבצ ללשב תוצונ-תלמש ןיכה

 לש התיבב "יחרזמה יריעצ,מ םירבחה י"ע המקוהש המבה

 ףטו ןקז ,השרוב לכ .האלפנ הגצה תאז התיה .רעלעה הקבר

 התיה ,ןכא .תמייקה ןרקל היה שדוק ונוידפ ףסכש הגצהל ואב

 ,יל חלס .םינקחש ...םג ויהו םינגראמ ויה ,השרובב תוברת

 רוגס חתפיהב יכ ,הדמה לע רתי יטע תא יתבבודש ,והילדג

 םהיתוניעממ תונורכזה ועפש -- תודליה תוארמ גופסה יבל

 .רדס אלל םיקחדנ וליחתהו

 ,השרוב לע יתבתכ םנמא :ןינעה םצעל ,והילדג ,התעו

 שרעלו יתודלי ימיל םיעוגעגו תיגלטסונ הפיחד ךותמ לבא
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 תלטונ םיתעל .םלועה רוא תא יתיאר הב ,השרוב יתדלומ
 םהב החוטב יניאש םירבד ימצעל תמשורו ידיב טעה תא ינא
 לע רמוח יוצמ יתושרב .תורפס"ירבדכ רפסל ומיאתי םא

 הליגר דימתמ) םיזורחבו שידייב ר"יפע ,הברחש ונתרייע
 "'תודליה תלחמ,, התיה תאז (םיזורחב "תונויצ,, בותכל יתייה
 יריש המכ יתבתכו יחכ תא יתנחב תירבעב םגש אלא -- .ילש
 .ילש רודה ינב לע הברה יל שי רפסל .םיאשונ דועו םידלי

 ךתלכיב החוטב ינא .ינורכזב ותרחנ םהישעמו םב יתנינעתה יכ

 רפסל אוה רידאה יצפח .השרוב ינבל ךתפשב ונריבעהל
 םיעדוי םיטעמ קרש ,שוריגה יגפל ונמקהש תרתחמ לע ךינזאב
 אנ עדי ;בתכה לע הז זעונ לעפמ תולעהל היה ןוגהו .הילע
 והשמ תושעל וניסנו וניצר ונחנא םגש ונינבו אבה רודה
 תודלותב ראופמ קרפ הז אהי יתעדל .ונחלצה אלש אלא

 עריאש בר השעמ (הינב בור תולד תורמל) תראופמה השרוב

 םיבורקש וללה .םיידוהיה םייחה תמב לעמ התדר םרט השרובב

 האגיו בחרי םבל -- הב םיברועמו םירועמו תושחרתהל ויה

 הנושארה יתמורת .השרובב ושענש הרובגה יללעמ לע םארקב

 -- הזב ךילא תחלוש ינאש םיריש ינשב המירמ ינא רפסל
 םיאשונ לע רמוח םיבותכב יתא שי .םהב ןינע אצמת ילוא

 םא .דועו האושה לע ןוגכ ,השרוב לע אקווד ואל -- םירחא

 פי'עבו בתכבש םירבד ךינזאב עימשאש הצרתו ץפח םהב אצמת
 ."'הל רתעיאו ךתנמזהל דאמ חמשא --

 .תור -- הכרבב

 יצע לע םהיפנע לצב יתוסח זאמ ורבעו וקמחש םימיה

 תורהוזה ןהינפ לומ ידמעב ץיבופופ קיציא לש ותנגב ירפה
 .םינש לבויל םיבירקו םיכלוה -- תונטקה השרוב תונב לש

 'הבישיו,ה לש םהילחנב ומרז םיבר םימ -- םיתניבש םימיב

 השרוב תא םיצוחה םימ יגלפ רתיו 'הסורטיק,הו 'הל'זי'צ,הו
 םהיקיפאב םיכלהמו םכרד תוחרוא םיסלפמ ,התוא םיבבוסו

 םידוהיה תושפג יפלא ייח לבא וקספ אל םהימרז .ונתשנ אלו

 תוסבכמ לש ןלוק םדנ ...וקספ םהייח -- םהיתודג לע ושחרש
 םלוהה (קינארפ) טבחמב םיננוצה םהימימב הלדה ןתסיבכ

 םיתבה .ויתושיקנ תא ףסא יכ ,םהינבא תקלח לע םידגבב
 אשדה ירכו ,קריה תוגורעב תושכנמהמ םינגה ונקורתנ ,וממש

 םידלי תולהצמ וספא .םיידוהיה ןהילעבמ ומשנ -- תחש תודשו |

 ,היתונועמ יבוכרכ לעו היתורצחב ,השרוב תובוחרב םיקחשמ
 הינב לע םא יכ ,עמשיי אל קותמהו םיענה םהיתולוק לילצו
 .םליכ םביוא -- ורזגנ

 התיה תעפוש םהבש םימיל ינריזחמ תוחכשנ רבד
 ימימ דחאב ,ץיק םוי לש ורקובב .םידלי תקקושו השרוב

 .ןגב יתודימלת ינפל יתבצוה -- םיביהרמהו םיפיה ץיקה

 םינב .תירבעה תעד תובאת תונבה תא ליכהמ היה רצו ןטק
 רפכבש םיפיה 'םירדח,ה ירהש -- ןגה תותלד לע ודקש אל

 ןכש ךוניחב ןקלח ערגנ תונבה קר .הנרוג רימעכ םופסא
 תיוזב תמעזנ הדמב התרות הציברהש הלבהו הטומקה 'תינבר,ה
 ורבידש ינפל ןקרפל ןעיגהב ,הדעונ תולודגה תונבל -- הרדח
 הנדמלתו הנלדגתשכל ןתעש ןייד -- תונטקה הלא .תודבכנ ןהב

 רופסל, הנכרטצת אלו ,הל הקוקז לארשי תבש 'הרות,ה תא
 ןהיניבש תוינתעדהש העשב םישנ תרזעב 'תושמשה תא
 ןמיזו תוטועפה לש ןיינועב 'ה האר .רודיסה ךותמ תוללפתמ
 .ןושלו רפס ןדמלל בדנתהש ןריע ינבמ דחא םהל

 ןובר לש ותיבב -- ןבר תיבב וללה תוקוניתה ןה תובשוי

 םתלכתב םידמוע לעמ םימשה .תורוקו תוריק אלל תיב ,םלועה

 ; קורי אשד תפצורמו ךר בשע הדופר תחתמ ץראהו הקומעה
 םימש םינצנו םיחרפו םחיר םיפיערמ תוריפ ינעוט םיצע
 תיימודבו ןתפנוצ הבירע תוכירד -- תונבה .ןפאב םתרוטק
 דע והועמש אלש רועיש ןיזאהל ןמצע תא תוניכמ ןה היפיצ
 הגה לכ עולבל תוברואו תוטהול ןהיניע ,תויורכ ןהינזא .םולה

 אלא ,הינמור יתכרימ םהילא עיגה אלש ,הרומ יפמ אציש

 ,רשואמה ,ינאו .ןרשבו ןמצע ,ןהלשמ ,םריע ינבמ הרומ
 לארשי תונב ,יריע תודליל תוארהל הלודגה תוכזה יל הקנעוהש

 ןתמוא -- ןמא תפשב ןכרד תישאר תא ,הלא תוכזו תומימת
 לודג ןהכ לש ותליפת ללפתהל םא יתעדי אל העש התוא --
 ינפל רבועה לש וחיש ךופשל םאו -- ק"הוקל ותסינכ ינפל

 לש תויפיפ םעו יפ םע אהי -- םדאל הפ םשש ימש הביתה
 .םינומדקה ןהיתובא ןושלב ןילמ תוסנל ןלחהב תוקוניתה

 ,ועז אל םהיפנע ,םבולבל תא ורצע תונליאהש היה המוד

 םוזמזו זילעה ןפוצפצ תא וכימנה םירפצה ,וענ אל םהילעו
 ידגב שבל ויאבצו ויעבצ לכ לע ןגה .לדה םהינימל םיבובזה

 ןושארה ירבעה רועישה תא עומשל לדח םיטמ םלוכו גח

 השרובבש תוביהרמה תונפה תחאב לארשי ידליל ןתינה

 וכלהמבו ...רועישה לחה .סורטאיפה לש ויתולגרמל הסורפה

 ,תוינומלא תודלי םתס ןניא בושש וללה תוטועפל ,ןהל ררבתנ

 ןאכ .ןהירוה-יתבבש תושפנ ןומה ךותב תועלבנו תודבוא תונב
 לילצ -- תומשהו .תולאשנ ןתומשל ןלוכו רפסמב ןה תואצומ

 םנקתמה ,הרומה יפמ םתאצב םהמ הלועו לצלטצמ שדח

 הרזומ םנמא ,השדח הרוצ םהל הוושמו חבשל םעט םמיעטמו
 : תומש הנשמו םגרתמ ףאו -- ול וניכסה אלש רבדכ ,תצק

 המש לדייא אל -- לדייאו ;הלצ יכ המש לריצ אל -- לריצ

 תועמוש ,,ו השדח הרודהמב הלצו הדע תולוע הככו -- הרע יכ
 רבדש איה תוא -- תפנומ די הנהו ..."יתרמא תוניזאמו ילוק
 -- הרשע-םיתש ליגב הדימלתל תכייש דיה .התמירמ יפב

 תולסלוסמ תורעש תמערש תוינכייח תואנ םינפ םע הרודה הדלי

 ועמשל .ענטצמ לוקב הארק -- ץיבונמלז תור ימש -- .ןתרטוע

 ינפ לא תרתוסמ הצרעהב יתצצהו תצקמב יתעתרנ הז םש לש

 ,ליחתה םרט קספוהש טעמכ רועישהו המצע תא הגיצמה
 יראשיהו יליאוה ,דאמ םיענ : הל יתינעו יתששואתה דימש אלא

 .רועישה רמג ירחא ךמוקמב

 היתרכה םרט דוע ינזאל עיגה תור לש  העמש

 השרוב -- םייפנכ הל התשע תרשבמו השיערמ העידי : םינפ
 הרישה חור הילע החנ היידוהי הדלי -- הלשמ תררושמל התכז

 .תמזפמו הרש ,תמלקדמ ,םינומזפ תזרוח ,םיריש תרבחמ הנהו

 ,הייוליג לכ לע השרוב יכ יבל לע וז הרושב התרח זע םשור
 קחשמ ,היתועבגו הינג ,היקמעו היתויאג ,ביהרמה הפונ

 ןורה ירפצ ןומהמ תולוקה בר-ברע ,היחמצ ללשמ םיעבצה

 ..דרומב םיכשכשמה תורהנה לושחנו םילחנה תומימ תימהו
 ונתיו תולודג ללממ הפו תלאוגה דיה ןיידע האב אל הלא לכל

 םירפוס טעב ותרח אל הינבר .השרוב לש התראפת זועל יוטיב

 ידודיח םיאבה תורודל ומשר אל היחקיפ ,םתמכח תורמא תא
 הנומאה תוישא תא עזעזל הל ומק אל םיסרוקיפא .םתקרבה

 אצי אל רפס .תישפחה םחור ירפ ,רקחמ יבתכב המימתה

 אל יליכשמ,ו תרוסמה תמוח תא רקרק אל ףוסוליפ ,רואל
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 החרק סינכה אלו הב םיקבדה בלב קפסה תא תעטל בשח

 .המימי םימימכ הכרדב תגהונ השרובו .היתודוסיב
 ןנסמ תורקי רוא ,השרוב תליפאב עיקבמ רחש -- הנהו

 די הטשפ תינמלוחו העונצ הדלי :הימשב ךרוד בכוכ -- והגנ
 הפיקמ איה תורדוח םיניעב .הפכב ונלטתו תרפוע-טעל הכר
 ,םידליה תחישו םיחישה חיש .תבתוכו -- הביבס שחרתמה תא
 תורפה תייעפ ,רהנב םטושב םיזורבה תייעגו תונליאה שחר
 תא -- תושמשה ןיב תועשב םישנה טופטפו הערמהמ ןבושב
 היתורבח םע הלייטב .תמשורו התייאר םוחתב תסנוכ איה לכה

 -- יהו תלהוצ הבושמב ותוא תואלממ ןח -- רעיה הבעמב
 ץיפמ חושא לש ולצב המצע הבישומ ,תיוז ןרקל תשרופ

 ...הסקניפ יפד לע הסומלוק תא הדיקרמו -- םיפירחה ויחוחינ
 .םירוענ-תרעסב םיננורתמ הבל ירתימו

 ימ -- הריעצה התררושמב תובר תווקת התלת השרוב

 וז הרענש תיתורפס הריצי יהשוזיא תוכזב ילוא -- ץעדוי
 יוטיב אצמיי ,םלועל השרוב לש הביט אצי ,רוציל הדיתע

 הרכז דבאי אלו התוינומלאמ לאגית ,היתודומח ןומה לכל
 ושחלי היתורעיו םרבד ורבדי הירה ;רינו דינו בינ הל ןתניהב
 ונסוחיו ובצועי הבל יגיגהו ענמית אל התפש תשרא ,םשחל תא

 השרוב תוגהו -- תור לש הטע ןרופצו הסומלוק דוחל תחתמ

 רופיסו דעל ונוכיי הימכח תגובתו הידמול תרות ,התעפיו
 ...ןורחא רוד דע דמעי הינב ייח

 המודב יתוזח התמדו ימולח זוגנו םימיה וכרא אלש אלא

 םיתניב יכ "...ופסי אלו ואבנתה,,ש דדימו דדלאל עראתנש המל

 םתורדקו הירגנוה תודהי ימש לע םירשחתמ םיננע וליחתה
 -- תור לש התריש םודתו ןוזחה םתסנ .העיגה השרוב דע
 הרונכ לבאל יהיו -- הירישב הריע ינב תא תוורמ הלדח

 ןוגיה ירישמ דחא אבוי רפסב) ...םיכוב לוקל -- התרישו
 הירזכא די התוא קתנב ,השרוב תא התאצב הננוקש הלש

 תומוקמל ולבוהש הריע ינב ראש ךותב -- ,התודלי שרעמ
 .(םהילע ויתוארומ תא םש שרפ עשרה ןוטלשש

0 
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 אובמה

 אובמל

 ,תרתומה 'האנק,ה וליפאו ,יהמ האנק יתעדי אל ימימ
 האלהו ינממ (.אכ ב"'ב) םירפוסה תאנק איה -- "המכח הברמ,,ה

 ,יתרכה יתעד תוינע ,יתלוכי טועימ תא יתעדי יכ ,הדמע
 רבדב ,םרב +...אנקא יכ יל המו ,יניע דגנל יתיוש יחוכ תולדו

 יביצמו תונורכז-ילעמ תאנק :האנקל יתספתנו יתלשכנ דחא

 ,לבת תוצראב םיידוהיה םהירדו םיבושיו םירע תואמל תובצמ
 ,היישנה םוהתל תדרמ םוענמו 'וכו ודמשנשו וברחנש ,הלוגב

 .םרכזל ואיצוהו ובתכש ןורכז רפסב םשו די םהל םדימעהב

 ,יתודלי שרעו יתדלומ תרייע השרוב : תנבומ האנקה תביס
 היתב תא ואלימש םירשיהו םימימתה הלא ,םיידוהיה היבשות

 יתב ,םיוולשו םיססות םייח םירצה היתובוחרו םיטושפה

 הייגהמ -- הישרדמ יתבו םיללפתמה לוקמ ומהש היתויסנכ
 תוקונית לוק םיריעזה םהיתונולחמ עקבש "הירדח,,ו הרותב
 לוק םדנ :הידוהימ הממוש היורש וז השרוב ,םבר תיב לש

 םניאו ויהש הינב ;היתוצוחמ לגר התלכו היתבמ לארשי

 יכנא ףחו תודוהלמ ינא רוטפ .החכישמ םתלואגל םיפצמ

 תיצחממ הלעמל .הז השעמ-ספאב התיה אל ידי יכ ,שובילמ

 יאצוי ןוגרא, לש ודסוויה זאמ הרבע רבכ (ללמואה) לבויה

 םישודקה ןורכזל הנושארה הפיסאה סנכתהב דימו -- "השרוב

 ליעפה םעויסב ,ידי לע השרוב רפס תביתכל ןויערה עבוה

 תעידיל תינכתה האבוהש רחאל .םירבח רפסמ לש לילמהו

 תעצהו רפסה תביתכל :הלופכה) יתעצה הטרופו השרוב ינב
 והיא -- אתרגיאד אנירק,, יב יתמייק (בתוכה תויהל ימצע

 ונמתנ ,תובישי וסנכתנ זאמ .(יגפ מ"ב) "אקנוורפ יוהמל

 הבצוהש) "השרוב ןורכז חול,,ל טרפו -- תוכרעמ וכרענו תודעו

 השרוב לע הניק איהו) (ןויצ רהב האושה ףתרמ ןינב לע
 עשראב, םשה תויתואב תוליחתמ היתורושש הידוהיו

 לע) .הז םוחתב השענ אל רבד םוש -- ("שראמראמ

 רדיו ןמלז המלש השרוב ינב ינש לש ריבכה םלעפמ
 ש"ע תסנכ-תיב םמיקהב החצנהכ וקיזחהל שיש ,זנג דודו

 "ישרומרמ תיב,,ב "'השרוב רדח,, תשיכר לע כ"כ ,השרובמ יברה
 םה םייואר ל"נה תיבב ןורכז תוחול תבצהו קלופ לארשי י"ע

 ,ירטנמוקוד רמוח איצמהל תוינפו תושקב (תדחוימ הכרעהל
 .ונענ אל ב"ויכו םירדענ תומש ,םיעוריא םישעמו תונורכז

 וכז אל -- שודקה לעפמה ןימיל דומעל ונשנו ורזחש םינונחת

 ןורכזל דימת רנ תקלדהו ונתרייעל "שפג,, תיישע .בל תמושתל

 ינב תיברמש רמול ןיא .לעופל ואצי אל -- הישודק תומשנ
 -- םתמועל ,הב וגהנ לוזלז גהונ לבא ,םריעל ושחכתה השרוב

 -- הקיתשהו הבולע התיה תונעיהה .וביזכה אל םטועימ
 םהש דובכה שגרש ,םיינש וא ,דחא םג אצמנ .הבילעמ
 ושקיב אלש ינפמ ,םגפנ הלוז תונצחש ךותמ םמצעל םישחור

 ,הככ םתס -- רפסה תביתכל דגנתהל וליחתהו הצע םהמ
 םולכ :תלאושו תעוושמ השרוב םיתניב .םעט תניתנ אלל

 אל ונל ורפיס וניתובאו ,םעדנו ונעמש רשאו

 םינב ...ועדי ןעמל ,ןורחא רודל םחינבמ דחכנ

 .(ו--א ,חע 'הת) ''םהינבל ורפסיו ומוקי -- ודלויי

 -- התאו !רבכ םניאש יידוהי רובע תודחא םילמ םכל ןיא

 התא התעו ,ויה םתיח םייחב הידוהי דועב תבתכ השרובבש

 טרפ םדא ןיאש ,בוטל השרוב ישנא םירוכז ,םרב ? שירחמ
 ולא וליפא !רפסה םע המ :לאשי אלש ינשגופה םירכזנל

 שולש-םיתש אל ףאו ,םנורכז ירפמ ורובע םימרות םניאש
 התנע םהינפ תרכה םלוא .םחבשלו אמאו אבא רכזל ,תורוש

 הלועפב לוזלזמ ו"חו בל עורמ אלש ,הדיעה םהיפ תעבהו םהב

 .תאז תושעל דציכ םיעדוי םניא טושפ .תונלשר ךותמ אל ףאו
 יהשכיא השעית הכאלמהש םיווקמו הז ןוגכב וניכסה אל יכ

 המכסה הנוש .םדצמ האלמ המכסה ךכב יתיאר .םעויס ילב

 כ"דב האב רפסל המכסה .א .םירפסה ראש לע המכסההמ וז

 תמכסה דיל ,ןאכ וליאו דמעמ ישנאו הרות ילודגמ קרו ךא
 תומכסה .ב ;םע יטושפ לש םהירבד םה ,טע ילעבו הרות ינב
 םידי םיכמוס ונלצאו -- רפסה תאירק ירחא תואב תורחא

 .ותיישעל רבוע השעמה לעו הבוטה הנווכב אלמ ןומיאב

 םירטפנה ,םניאש השרוב ידוהי רכזל בתכנש רפסה :הרעה)
 השרוב תא 'תויחה,ל ותמגמש ינפמו בתכנ ,םמע לא םיפסאנהו

 םהייח השעמ תא וראתב ,התמדא לע ובשי הידוהיש םינשב

 ךרואל ונתא םיאצמנה הלא יבגל ןינע לכ ול ןיא -- השרובב
 ,ובתכיי לארשיב -- התבוטל םתלועפו לארשיב םהייח .םימי

 םידחא לש םהיתומש ךכיפל .הב ושעש תורוצנהו תולודגה לע

 םרב .הז תא שרד ךרוצהשכ בגא ךרדב ,ורכזנ יארקאב םהמ
 :ןיפיקעב רפסה יפד לע תולעל ונמע םייחל ,םהל רשפאתנ

 .(םימשורה תומש היתחתמ םימתחנ ,םירטפנ תמישר םרסמב

 תורוקמ ףושחל ךירצ --יגס אל אדירג המכסהב ,םרב

 יעטקו םישעמ יקרפ ,רבעה ינמכממ תולדלו תוניעמ תורעל

 ,םירירק םישידא םינפ םתוא ידגנ ובציתה בושו -- תונורכז
 םילעמ -- םהמו לוזלזו לוטיב יכויח םיכייחמ םהמ םישביו

 אל שיאו חור ךרא וא חור רצוק ,תוניתמו ןוצר לש תשרא
 המ -- ןכ םאו השרוב לע רפס בתכיי תמאבה :םנורתפ עדי
 ותונגו ויקרפ שארב הלעי ימ לש וחבש + ויפד תורושב תרחיי

 רפס,ב רדסה דומעיה ?!הגרדמה לפשל והדירות ימ לש

 ,הידוהיל םאו ריע התויהב הפוג השרובב דמעש ךרדכ 'השרוב
 ? הטמל םינותחתו הלעמל םינוילע ,םיבהא תרייעו הנמאנ הירק
 (ףסכ לע אל ןיידע) םיעבתנה לש םתבשחמ ךרד היה הז םא
 שפנב ןכש ,םבבוש םנויגהו םעתה םבל -- םינתונ םניאו

 השרוב לע ,הב העוקת התיה תרחא העיד ,בותכל 'בדנתמ,ה

 רפכה ייחב ודיקפת ,םהמ דחאו דחא לכלו ליאוה : הידוהיו
 אלש ,תרשרשבש היתויחא ראש ןיב הילוחכ בשחנו ול דחוי

 ויניעב םיוש םהירה ,הינשה ידעלבמ תחא לש המוקת ראותת
 ושגפנ שרו רישע,, :ויניע דגנ קוספה לש וקוספ ףחיר רבכו
 .(ב ,בכ 'שמ) "..'ה םלכ השע --

 לעש הזמ ינעה לע רובידה הברתנ םיקרפל ,ןכ לע רתי

 וטעמתנ תלוכיה לעבלש דועבש -- טושפ םעטמ הזו ,רישעה
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 םחל תאיצמב תופוכתה םהיטבל ,םיעצמא יטועמ ירה ,ויתוגאד

 תויביטקייבואבו הרומג תונכב םלוא .ויה םישקו םיבר ,םמוי
 ,השרוב ישנא רובעבש ונידיב רשיה הדמה הנקב ונזחא הרוהט
 אל ,םהישעמו םתלועפ ,םתמיקו םתבש רדס יפל ,'ןורמ ינבכ,

 ידימ יל קפוסש המ לכ יכ ,םתומד הטעמתנ אלו םקלח חפקתנ
 .'םרכש, לע ואב םלוכ -- ילשמ יתשדקהש המו םיעבתנ תצקמ
 השרובב רוביצ-יכרצב םיקסועה לש םלעפ תובישח רדס יפל

 יכנחמ ,תוקונית ידמלמ לש הליצאה םתומד יניע לומ ובציתה

 וכרד יפ לע רענל יכנוחו הרות יציברמ ,םהיכירדמו רודה ינב

 היה אל םדא .הימר ותכאלמ השע אלש ,יבר,ה ,וירשאמו
 םהילע ולעש ותונקסעב םיריהזמהמ אוה אהיו ,השרובב
 םרודמב אובת םלעופו םהילע הכרעה) .ללכה תבוטל ותוליעפב

 רדס יפל ,םהיגוסל םינקסעה ואוביו ולעי םהירחא (דחוימה

 .בושייה ייח בוציעב םהישעמו םשפנ תמורת יפל אלו ירקמ

 ...םיערקנ -- -- ויהיו תונורכזה רפס איבהל :רמאיוו

 לדוג תא ובל לע הלעה אל ףלאוו לש ותיב ינבמ שיא
 חרופ ןגש ,האנה "רודאוורטניא,,בש םנועמל ואבוה וב םויה

 ,םימיענה וילושחנ ילילצב ,וינפלמ ועשעשמ לחנו רוחאמ ופיקמ

 ,םימי יקיתע םיטנמוקודו תוארתפד ,לחנה ינבא לע םירדרדימה

 תופוקת .םנובערב םיקמנה ותחפשמ תושפנ םהב תויחהל
 ידיב םישרשרמ תונוילג לע םילגלגתמ םינדיעו םינש ,םיתעו

 ,םיטח חמקמ יושע קבדב םיחרמנו םירזגנו םיפפכנ ,ותיב ינב

 -םהרבא אצוי הנה .ינונחל רכמנה לוביק תיבל םיכפוהו םירגסנ

 ןותנ יאלאמ חמק וליק יצחו שריה-דוד-קילג לש ותונחמ ךורב

 דחא לש ותבש תא תרשאמה ,םיכרותה ימימ המותח הדועתב
 דחוימב ךשמש 'טנמוקוד,ה) .השרובב (דוד ,הארנכ) 'דואד, םשב

 .(ינורכזב עקתנו "םיצימרקש,,ה תחירמ תעשב יבל תמושת
 -ילכואל חולמ גד האיבמ לסוי-היבוט לש ותשא היח-הדלז

 םמעטמ זוחמה ילשומ 'םיזאינק,ה ימימ תרגיאב ףוטע ,הנחלוש
 ןובס תכיתח התנק האל-הליכ .הינוליסנרט יכיסנ לש םדסחו

 ,םיפירח תואקשמב רוחסל ןוישרב היוטע םוחנ -- לידנמ לצא
 לצא הנק לאירזע ובאס .הדוקפב םיבוקנה םימיוסמ םימיב

 לש תוממוקתהה ימימ הדועתב זורא לושיב חלמ יבצ קלופ

 -נרט ילשומ דגנ 'ןאשירק-אקשולק-אירוה, םינמורה םידרומה
 רטכש ןושמש לש ותונחמ תאשונ הקבר רלפוק .הינוליס

 -ה תפוקתב תטטרושמ הפמב הכורכ טפנה תרונמל תיגוגז

 השרוב הללכנ הב ,15-ה האמב ,סואיתמו שונאי ,'םידאינוה,

 וקליח הככ .חרזמ"ןופצ לובג הצק הוהמו םנוטלש םוחתב

 ריינ יקשל וכפהש ךרע ירקי םיכמסמ םהינוקל תויונחה ילעב

 ,יהירלצנק,המ םלביקש ,ףלאוו 'ר ידימ םולביקש ךרע יטועמ

 ,תונויכזו תותכמסא ,הדוקפ-יבתכו תודועת -- 'הירמירפ,ח איה
 תוחפשמל תויוכז תקנעהו תונוישר ,הבישי-ירתיהו רוסיא-יוצ

 םכותמ תורוחסה תאצוה ירחאש ,השרובב בשיתהל ,תוידוהי
 .תותפשא וקביח השרוב יטנמוקודו וב ץפח ןיא ריינכ וכלשוה

 ,הירוטסיהה לש המקנ קבאמ רתוי תצקמ ןאכ ןיא םולכ =

 ריינ תספ לכש ס'ףלוו הילדג השרוב ימי ירבד בתוכב תמקנתמה
 הכפהש םישעמו םיכיראתו םירפסמ תאשונו המותחו הבותכ

 תובישח ילעב ,עויסו רזעל תויהל. התיה הלוכי ,'ץימראקש,ל

 היצטנמוקודש דועב ,הביתכה תעשב ךרע תבר תירטנמוקוד
 ינב ידיו וידי תועבצא ןיב תכלוהו תגגומתמ וז הרישע

 תויהל התיה הרומאש ןבאב הסאמ (ןייטש) 'ןבא, ,ןכא .ותחפשמ

 ! לבח ,ותדלומ רפכ תודלות לע ורפסב ,הנפ שארל

 .(ז ,טל תומש) יילארשי ינבל ןורכז ינבא,,

 ,םיידוהי םייח הב ושחרש םינשב התיה הינעש השרוב

 םידז ידימ הידוהי בור דחכיה ירחא םג -- התוינעב הרייתשנ

 ? הב םידוהי ןיאב הידוהי לש םיינוע יהמו -- העשר-ישועו

 תלוכי יטועמכ ,םהייח תודוא לע תוירוטסיה תומישרב איה הלד

 יבתכמ הקירו םע-יטושפכ םימכח-ידימלתכ ,םיסכנ יריתעכ --

 םיידוהי םייח לש תורוד השש-השימח לע ורפסיש תונורכו

 .הסורטיקו הלשזישטו הוישיו םילחנה תודג לע הב ושחרש

 בותכו הירוטסיהל אוה ךרע טועמ -- אשידק הרבח סקניפ

 לודג קידצ"ידי וילע ומשרש עימקו ,לוגד םדא ידיב אקווד

 ונדפיש תועימקב רחוסל הפצמ ןורחאה) ןחנעפל השקש תויתוא

 ק"ח לש סקניפה) הלא םיכמסמ ינשל טרפ (ויבוש ידימ

 רדח,בש ןוראב ןיא (עימקה לש קתעההו ,אשידק הרבח

 .היתודלותל ךרע לעב תיראש לכ "השרוב

 ץראב תונורכז ירפסב ןייעו שקיבו חרט םירוטה בתוכ

 השרובש םירוזאהמ םידוהיב םינדה ,ץראל לוחב תוירפסבו

 ,תוגקסמ קיסהו שיקה ,רבדל רבד הושה ;םהב הנותנ

 ,השרובל םידוהי לש םאוב רבדב תואיצמב הירואית בריע

 רקוח דמולמ לש המכסה לביק ;םיכרדה םהמו םינמז ולאב

 ומרת םקלחב .ותחנהל רצינשזיו ר"ד חרזמה ידוהי תודלות
 לש ןוירוטסיההו שרומרמ ןב םחנמ-ןב ילתפנ לש םהי'פס

 רצאנו סנוכ ,טקולו ףסאנ ראשה .דלוונירג הירגנוה תודהי

 םינש רפסמ םהל ונומש ,ןורחאה רודה ינקז יפמ רבצנו
 תונורכזהו תועידיה לע וטע םישל קיפסה רבחמהו ,לארשיב

 ילעב םג .םמלועל וכלה םרט םנורכז ןויבחב ורבטצנש םיטעמה

 תובר השע דוחייב .םתמורת תא ומירה םויה ונמעש תופוסא

 רבעו דמע ןורחאה :קיטשרה בקעיו ץמייטש יכדרמ 'ר

 לכב טטיחו.תיב לכב קדב ,הצק דע השרוב הצקמ םנוימדב

 לבח .םיצורח דיב וימשרו ויתונורכז תא םליצו םשר הנפ
 שיאה והימ יכ ,והומכ ושע ,ךכל ועבתנש םיבר אלש דאמ

 השעמו ערואמ והשזיא רתתסמ וניא ונורכזב םגש השרובמ

 רעצמ המו הישנה םוהתמ תוחכשנ תולעהל םילגוסמו םיבושח

 תויהב -- וילעבמ בוט ענמת לא,, :םכחה תצעל ועמשנ אלש

 רסוחמ וא הנווכ ךותמ .(זכ ,ג 'שמ) "תושעל ךידי לאל

 םבל דע העגנ השרוב תחכישש םידחא .ונענ אל -- ןינע
 ורכזש הממ תצקמ ומשרש םהמ ,קוזיחו דודיע ירבד וריתעה

 רואמ לע םהל הנותנ הדותה .ףסכב ךרוצ שי םא ולאשש םהמו

 .םהינפ

 תבצמו דע לג םיביצמ ונא ןיא השרוב תא ונחיצנהב
 היח איה תייוגה השרובש תישאר ,תייוגה השרובל ןורכז
 הדעונו הרצונש תאז איה ונרובע השרוב -- תינש .תמייקו
 תידוהי היסולכוא הנש םישימחו םיתאמ ךשמ הכותב ןכשל
 :םירבד השולשב ןייצל רשפא הבש דחוימהו הנימב תדחוימ
 ; טיעממה דחאו הברמה דחא -- הרות ינב ויה טעמכ ,םלכ .א
 וקיפסה אלש הלא .הב ויה אל ,תונכש תורייעבכ ,ץרא-ימע

 .םהירחאל תאז ושע -- םהיאושינ דע ,םכרצ יד דומלל

 ;םיסינב ויח שממ ,םיינעו םילד ויה היסולכואה לש הבור בור .ב
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 םידימא תוחפה םהינכשמ וול םעפ אל -- הבש םידיגנה וליפא
 .םתעד לע םוריבעה אל םיינוע .ג .תבשל םהיתואצוה תא

 טעמכ אקירמאל וליפאו וירחא וכשמנ אל ,םלועה םהל םסקשמ

 םהילע הטלתשה לארשי ץרא -- תאז תמועל .ועסנ אלו

 םלוכ וניכיו םתמעפ תינויצ חור יכ ,הבהא ילבחב םתכשמו

 .התונבלו הצרא םימיה ןמ םויב תולעל וליחויו םמצע תא

 .(ה ,ביק 'הת) ייקידצ היהי םלוע רכזל,,

 תורזופמה תורייע הברה םע עריאש המ השרוב םע עריא
 והשמ אטבמו םישרמ םש ילב תומוקמ .םיטפרקה תולגרמל

 וכשמש ,םידוהי תצקמ םהב ובשיחףה אלש דע ,תובישחה ןמ

 םשה הלעתנ קידצה םע ,ותאו רודה יקידצמ דחא תא םהילא

 לע ורהז ץיפמו חרוז בכוכ ,ריאמה-רואל היהו שאר הלעמל

 דחא קידצ :השרוב התיה תדחוימ וז הניחבמ .תודיסחה יכרד

 -- הברקב ןוכשל אב ,ותלשושל ךשמה אלל (רעצה הברמלו)

 דמוצמ ,םלועב ססונתי המשש התכזו ןיטינומ הל ואצי רבכו

 ןכ יפ לע ףא .דבלב הנש םירשעכ הב ןסכאתהש יברל

 רעד,  םירמוא רשאכ .יברה תוכזב םג השרוב תא םיריכמ

 יברב רבודמהש םידיסחה תרבחב םיעדוי דימ--"יבר רעשראב

 :םכחה רמאש המ םייקל .ל"צז רעגאה (עלעיניפ וא) סחניפ

 טלמו םכח ...שיא הב אצמו ...טעמ הב םישנאו -- הנטק ריע,,

 אפיס תא קיתמה ףא סחניפ 'רו "..ותמכחב ריעה תא אוה

 תלהק) "..שיאה תא רכז אל םדאו, :רמאנ םש יכ ,ארקד
 .ודי לע םירכזנו םירכוז -- ןאכ וליאו (וט ,ט

 תוכשמנ תוריזגה

 ירמחב קוסעל םידוהיל רוסיאה רבדב 1783-ב אציש קוחה

 עיגהו (םדי לע תורכמה יעלס ץוציפ ששחמ הארנכ) הריעב
 ,(ףורש ןיי) ש"יי תריכמ לע הלעו ףחרתה -- השרוב דע

 השרובב תיב היה אלו רתסב וז הרוחסב רחסנ םימיה םתואמ
 שוכרל היה רשפא תויונח רפסמבו יוגל ש"יי וב וגזמ אלש

 םיגדה תא םהב םמהל ץוציפ יקלח תונקלו ןחלושל תחתמ

 הז קוח יכ םא .םידעומו תותבש יברעב םלכאלו םדוצל ידכ
 לכ וכותב ךישמה -- ילרביל הינוליסנרט לשומ י"ע לטוב

 בהוא,, קזחוהש ףסוי ץנרפ רסיקה וליפא ,םינמורה ןוטלש ימי
 .תובוטה ןמ אקוד ואל תוריזג ותוכלמ ימיב רשיא ,"לארשי

 תא הנישו םינשה תצורמב םהל קינעהש םינפ תראהש אלא
 :םיינש לע םדימעהל רשפאש ,םינוש םימעטמ העבנ ומעט

 ,ותיבלו ול םינמאג ויהי רחא הזיחא תיב םהל ןיאב .א
 .המה םיטועימ ינב היבשות בורש הנידמב

 הלודגה המורתה תא ךירעהל עדי הז ןותמו חקיפ לשומ .ב

 | .ותנידמ תלכלכל םורתל יושע הז םע ינבש
 ךלמ ינשה ףסוי -- "ץמוח ןב ןיי,,ה -- רסיקהל דוע יכ

 ומא הרזגש תוריזג הברה לטיבו םידוהיה םע ביטיהש דסחה

 םידוהיה תאמ הרומת שקיב -- םיעשורמה הירש תצעב ,םהילע
 ארוק ס'הרש"בייל 'ר :וילע העש םירבדמ םילודג ןכו םיברו

 האמה ירש) ותד לע וריבעהל הצרו לארשי תנומא אנוש ול

 תיבמו ןורבניישבש ונומראל ותוא סינכמ ןונגע (33 קרפ .ד .ח
 בורקמש םימח (בהז ךילדנער) ''םימודא,, איצומ אוה ויזנג

 לע לטוהש "תלוגלוגה סמ, ףלח ,דקויה ףרצמהמ םופלש

 תיביר תפסותכו ,םילזגנה םהילעבל םריזחה ןעמל --  םידוהיה
 ,ושארב ףסכ תלוגש הטמב (רסיקה תא יברה) וטבחו וב םלה

 ןיד, וב שעיו ןידכ אלש תועמ םהמ ותחק ללגב ושאר לע

 .(ולאו ולא) "תודרמ תוכמ

 ידסח ךלמ,, ראותהש םירבוסה םע תחא העדב םחנמ-ןב

 .וב ורטעלמ אוה קוחר

 השרוב דע ועיגה "תורזג ה לכ אל

 ידוהי לש םמכש לע ומרענש תוריזגה ,תוערואמה ןמ
 תינוציקהו הקוחרה השרוב דע רמה םמעטו םדהו הירגנוה
 .ועיגה הנידמב

 ("הלהב,,ה) ןותחה תריזג ,םייתחפשמה תומשה תריזג

 ביטיה רכינ המושיר -- 1789 "טנטפצנארלנוט,ב יאנתכ

 תא ירה,הו תונוטלשה לע םירעהל ועדיש אלא ,השרובב
 ."הניו ירסיק תד,, יפל אלו "השמ תד,, יפל הרמאנ "תשדוקמ

 "-יבירפ לע תודיעמה תוירוטסיה תודועת הנשקובת לב

 תולשבמ תיב חותפל ןויכיז וא והשלכ ידוהיל תוריזג וא תויגיל
 ןיידע םהב קוסעל םידוהיל רוסיאה רבדש ,ש"יי תופרשמל

 הז לילג לע התונוביר תא הטשפש הלשממ לכ ,דמוע ופקתב
 ,םירגנוהה רקיעב ,הידיקפ ואב ,היבושייב תינוציקה השרובש

 .םיסמ תובגלו "'הירלצנק,,ה תולועפ תא להנל ידכ םיקחרממ
 תריט דירש וא םיליצא ןומרא השרובב אוצמל ןיא ךכיפל

 ריכזיש ןודז ילשומ לש םייוניע ףתרמו םיצירע תיב ,"םיצירפ,,

 תאז תמועל ,ורבע םימימ הימי ירבד תא תצקמב ולו --
 םא ,םש "הירוטסיהה,ש חיכוהל תוסנמש תורעשה תומייק
 םירבועהו הב עקתשהל םאובב םידוהיה ושע ,ךכ רמול ןתינ
 תוריהמב וקמחתהו התוא ופלח המחלמ תותעב םיבשהו

 ,תירוטסיה תודעו םשור לכ םהירחא ריאשהל ילבמ תירשפאה

 םייוגה ןיבמ תצקמ וברקתה השרובב םידוהיה תובשיתהל ךומס
 םינעוצ לש תוחפשמ .םנכשל ושרדו םירהה ןמ ודרי ,םהילא

 םיחמומ ,םידוהיה ברקב היחפמ וחתפ תוינמור (רנייגיצ)
 םימה חכמ םיענומ וילגלגש ריעז ר"חיב ומיקה םירגנוה
 ילעב םייוג ,והורפח םידוהיש יתוכאלמ םימ לכימב םימרוזה
 רבע כ'"יעו םידוהיל (םורכמ וא) םוריכחה תורעיו ,תועקרק
 םידוהיה תושרל ילאירטסודניאהו יעקרקה שוכרהמ רכינ קלח

 האמה יהלשב ןכש ,ישפחה רחסה םהל רתוה קרשמ ליח ושעש

 הניוב ינשה "קריצב,,ב עבור) ינשה דלופואיל ימיב ,תינימשה
 ואצי וימיבו (םידוהיה שוריג לע הדות תואכ ומש לע ארקנ
 ועיגה ןלוכ אל םנמא .וצרא ידוהי לע רתויב תורמה תורזגה
 תומשה תריזג ןוגכ ,רמה ןמעט םע םדה םא יכ השרובל
 ותוא לש וימיב .("הלהב,,ה) תונתחתהה תרזג ,םייתחפשמה
 םירצונה םע דחי רפס-יתבב םידוהי תלבק דגנ ונעט טילש

 אל ידוהיה בושייה ךותב דמע רפסה תיבש השרובב וליפאו
 ףוסב קרו םידומלה לספס לע הבישיה תופתוש הפי ןיעב ואר

 םידוהי םידליל 'א התכ החתפנ ןושארה ףסוי-ץנרפ לש וימי
 ףלוו-ישטעט אוה ,םמע ינבמ דחא םהילע תשוה הרומו דבלב
 .ץיבובייל המלש לש ויחא

 תא תוללובתהה חילש ,גרבמונ סיפדהשכש ןייצל יואר

 תפוקתב ,"הרואנה תורסיק,,ה ימיב ,היצילגב ולש סומסיכטקה
 ינויצ ינב,, תוניחב ךרעו "טקידאצנרלוט,,ה קינעמ ,ינשה ףסוי
 ליפשמ ,הז געלנ יאנת -- "ןתח, ראתה תלבקל םידמעומל
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 ךרד ןופצמ םא ,השרובל ודריש "תוריזג,ה יתש -- לזלזמו
 ולבקתנ ,ןוטלשה זכרממ ברעממ רשי םאו םיטפרקה יסכר
 אוש תוארוהמ ומלעתה טושפו אוה ףא לזלזמ ,קוחצ תבב הב
 ויחא לע םייוגה לוע הלעמ ררוצ ידוהי ,ינש ילכ ךרד ורבעש

 לש תעמש תא ועמש השרובב םא אוה בר קפסו ומע ינב
 םוחתב תוחנה תרומת ,היצילג ידוהי םע ונתוהש םיאנתה

 -- םהילע ועמש םא וליפאו .םהל וקנעוהש תויחרזאה ויתויוכז
 .םהילא םבל תא ונתנ םא בר קפס

 החונמ ילב החנה

 .(זי ,אכ רבדמב) "חל ונע ראב ילע,/

 דע ;יתאצמ אל החונמו -- יתביתכ תא יתחנה םנמא
 ,םירבח המכ לש םתומדב ןורכזה לע הנוממה ךאלמה אבש

 םבל ץמחתנש ,השרוב לש הרכזל םינמאנ לש ןטק ץמוק

 םייוג-יצירע ידימ ,ומת ופסש םהיבורקו םהירוהב םתוגהב
 םשה תשודק לע םשפנ םרסמב ,המרמו םימד ישנא שונא ילדח
 תא ינממ ועבתו ואב םוונ דקופ ןיאו םמש רכוז ןיאו -

 תשרופמ הנשמ ןיידעש אלא !בותכ :ילע ווציו הקיתשה ןובלע

 -- "..רומגל הכאלמה ךילע אל,, :ינפ לע תחפטמו תדמוע
 הבילעמה הממדה רואל ,םרב !1 אקושב אכיא השרוב-ינב המכ

 ,לארשיב תוהמאו םירעה ,היתויחא לומ הב העוקש השרובש
 ינשה וקלח םק ,תורודל רפס לע ומשרנו םלאוג אב רבכש

 ןב התא אלו, :יניע דגנמ בציתהו ןופרט 'ר לש ורמאממ

 ,שודק אנת יל חלס -- רמואו ןעאו "...הנממ לטביהל ןירוח

 הכאלמה ךילע,,...ב ליחתאו ךירבדמ הנטק הבית לע גלדא םא

 הרסוה -- השודקה המישמה תא ילע יתולעהב "!רומגל

 לכוא ןעמל ינתמ תא סנשאו יבל לע הצברש הקעומה העמק

 יתיאר הלק אל ךרד ןכש ,יתחטבה םויקבו יתמכסהב דומע
 תחדינ הנפ ,השרוב :ךלתו השקת הב הכילההש ,יגפל הסורפ

 ,תורהנ-יגלפב הגולפו םירה ןיב האולכ ,שרומרמ-יוצקב
 הבוט תונכש תצקמ .לודגה םלועה םע הל ןיאו טעמכ רבדש
 הירגנוה ידוהי םע ףפור רשק ;זאמ םוקמה יבשות םייוגה םע

 -- הקוחרה הניבוקובבש םהיחא םע םיננוצ םיסחיו אסיג יאהמ

 -יא ומשרנש תומישרו הב ובתכנ אל םירפס .אסיג ךדיאמש
 לש םהיפ םתסנ ;ןודבאה די םהב יהתו ורמתשנ אל םעפ

 אל השרוב לש הינב יכ ,הילע בתוכ ןיאמ תוידפולקיצנאה
 ,הב וחמצ אל תורוצנו תולודג ישועו םירצויה דוסב ואב

 תועידומה תונוילג ,היפתרמ ינמכמב ולגתנ אל תוזונג תוליגמ

 ןרופצש םבל תרקיו םתוטשפ לע ,וללה םידוהיה לש םביט לע
 .םהילע התלע אל הנונש רימש

 -ןונח םוקמה ןב ידיב ךשמנ אל ריהמ רפוס טע

 םהייחו םגישו םחיש ,םכרדו םחרא לע בותכיש ,תונורשכ
 הלוכש ,וז הנפל םאוב זאמ םיעונצו םיולשו םיבוט םידוהי לש

 ושפיח ,תונבו םינב ודילוה ,םש וזחאתהו הב ורג ,םידמחמ
 ,רוסחמו תוקחד ייח ויח ,ןואצמ אל בור יפ לעש ,תוסנרפ
 םויחהש וידסח לע 'הל ודוה ,םקלחב וחמשו תורוד ולדיג

 םלאגיו אוביש קדצ לאוגל ופיצ םש .הזה םוקמב םומייקו
 אבש דע וויקו ולחייו וכיח ,םסנכיו לארשי יחדינ ראש ךותב
 םינויכראבש קפס ןיא .האמטה ופכ תא םהילע תשיו ררוצה

 יתבבש תואכרעה יתבבו םוקמה לש הירלצנקב םיחרזאה יבתכו
 ,ירוטסיה ךרע ילעב םיבושח םירבד םנשי תונוטלשהו טפשמה

 ידוהי ץוביק לש תישארב ימי לע רוא תצקמ ךופשל םחכבש

 שממ ,םירהדיוצקל החגשהה לש דיה תקזחב ךלשוהש הז

 .שרומרמ ךלפבש ,בושייה-יספאב

 .(םניעמ שבי םרטב ובאשנ םימה) םינושאר תירב רוכז

 .(ב ,ג הכיא) ייישפנ לע חושתו רוכזת רוכז,

 רודה לכ םות םע הצעיש ונתרות תצעב ונעמש תישאר

 היתורוקמש הירוטסיה בותכל יעבד ןאמ לכל ,םירצממ אציש

 ךיבא לאש ,רודו רוד תונש וניב ,םלוע תומי רוכז,, :ולדלדינ

 ינקז יפמ איצוהל ונקפסה דוע "!ךל ורמאיו -- ךינקז ,ךדגיו

 םהיבא םהל םג וחשש ,אמאו אבא םהל חשש םירבד השרוב
 הטילפל וראשנש םיטעמה וניתובא תא ונלאש -- םתרוהו

 ועמשש השרוב לע ,םשפנ יקמעמב םימותחה םהיתונורכזל

 יפמ ונבאש רקיעבש אלא ,םהיתובאמ םהיתובאו םהיתובאמ

 םהירבדמו ,םתוא ונבבודב ונריע יאצוי ןיבמ םמות יפל םיחישמ
 ץיצהל ונל ורשפא םהירופסו ,הרורב טעמכ הנומת ונבכרה

 ויתונורכזו שיא שיא .קוחר אלה רבעה לש ובנשא ךרד

 דוחייבו הירגנוה תוזוחמ לע םירבדמה תורשעל םירפס .ויתויוחו

 םהב שיש ,םיירוטסיה םירוריפ ונטקיל םהמ .שרומרמ זוחמ לע

 יפמ אציש הגה לכ .םהיתורוש ןיבמ םונפלש ,ונרפכל הקיז

 םא קודבל ןחבמה רוכב והונרבעהו וננזא הטלק השרוב-ןב

 ,ערואמ לכו הדגא לכ ,תרוסמ לכו רופיס לכ .שממ םהב שי

 וכליה :םהירקעל ונטטיחו םהישרש תולגל םהירחא וניקחתה

 ןתינה -- םדי לעו השרוב תמדא ךרד םיכשמנו םהיתוקנוי

 תונורכז יעטקמ !? חמצת שרומרמ ץראמ וז תמא םא תעדל

 הכותמ תראופמ םימודק תלגמל וקדהתנש תועירי וחתמנ וללה

 תססותהו היחה תיתימאה השרוב תילגנו תפשחנ ,תארקנ

 הקבנש ונחור .ונא וניתושגר תא ונבציי ונרציש םיסופדב

 תורוקמהמ הבאשש ןכות םאלמתו איה ףא הררועתה ונברקב

 החיש איה םלוכמ הנמאנו הפי םלוא .ךכמ האצותכ ,םיבותכב

 םהיתורוסמ יעטקו םהיטרפ תאש תמא ירבוד יפמ תחלוק האנ
 םינווכמ םונאצמו םירחא יפמ םירמאנה םירבדל ונשקיה

 תולבקה ונפריצ ,ףסויל עריא בקעיל עריאש המ, תניחב
 -סיהה תמאה לע הדמעוה 'הלבק,הו וניתונקסמ תא ונקסיהו

 ןיא בושש ירטנמוקוד ףקות ולביק וללה תועומשה ,תירוט

 יסוכמ םינויכראה ירתסמש העשב תאזו ,ותותימאב קפקפל

 ימשור תונוילגו 'ת"וש, ירפסב ,םיכזנגה יתבבש םינש קבא
 תליפא תא ריאהל םחכבש רוא-יוק םיאצויו םיעקוב ,תומישר

 םידוהיה תא תורוקה תא םושרל הזזוה אל די ילואו םינשה

 תמחמ ,הזה םוקמב םיטעמה םהייחו הב םתבש ימיב השרובב
 .הקיתשב םהילע ורבעיו םהיניעב םינופסו םיבושח ויה אלש
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 י'רפסה לע בתוכ ינאו ...םירבדה לכ תא ילא ארקי,

 .(חי ,ול ירי)

 הנועכ -- עמוש

 ןימאהל ביוחמ יניא לבא ,םירפסמש המ רוסמל יתבוחמ,,

 אל סוטידוריה ,םינוירוטסיהה ןומדק לש הז ללכ -- "לכב

 רופיס לכל הבורמ בל תמושתב יבישקהב ,ילע לבוקמ היה |
 יעטקל יתכסהו תועומש יתלביק .תורוסמו תוישעמו הדגאו

 םהירסומ ילע ויה םינמיהמש ,םהל יתנמאהו -- תויוח

 היה טוקנ רחא ללכ ןכש ,םהיאיבמו םהיאיצומ ,םהירפסמו

 הלא וליאו ולשמ ףיסומ םג אוה רפסל הברמהש :ידיב
 שחרתנו היה ,םדיבש וז תצקמ ,השרוב ירפסממ םיטיעממה

 היתלביק םגו -- הדבועכ הלבקל ןתינו םנורכזב עקתנו

 ,םילודגו םינטק םישעמ וגפסנ ,תינררב הדיפקבו תונלבסב
 היורכ ןזואו ונתרייעב ועריאש םירועכו םיפי ,םיבוטו םיער

 ערואמו עינו זיז לכ העלבו הטלקו וז תסכרפאכ המצע התשע

 .םידיגמה יפ לע הלעה ןורכזהש תושחרתהו עוריאו

 שלושמו יונשו בותכ

 םירמאמ סנכל ןורכז ירפס יבתוכ לצא אוה לבוקמ גהנמ

 תונשיה לע דיפקהל אלש ,ריע התוא יאצוי ידיב םיבתכנה
 א"וא לכ כ"דב ירהש ,רתויו םיינש ידי לע םשרנה אשונה

 ותימע חכשש טרפ סינכמ ,ןונגס הנשמ ,ינשה לע ףיסומ
 ינש ןיא,ש ללכהו ולשמ היאר םירקמה תא האור ,ונייצל
 .םהילע םג לח (.טפ 'נס) "דחא ןונגסב םיאבגתמ םיאיבנ

 לע בתכש ,ש"הוכ לצא דוחייבו ונלצא םג עריא המוד והשמ

 המכבש תוליפכה ןאכמו תונוש תופוקתב םימיוסמ םיאשונ
 לכבש שודיחה ינפמ רתוימה תא לטיב אל הנווכבו םינינע

 תוישעמ ארוקה אוצמב :רמול ןתינ דוע .רמאמו רמאמ
 ,(ןהידעלבו "תואכרמב )) המכח ירבדו תוחידב ,םירופיסו
 לביקו עמשו ארקש המ ,םהימודו ןילוח תוחישו תודגא

 תיב,, וא "הרייעה,, ירואתב הלאכ שיו -- םירחא תומוקממ
 -- השנמו םירפא,, קוספב רכזיי ,םימסרופמ םירפוס לש "אבא

 רפסב בתכנש המ לכש ,עודי יוהל ."יל ויהי ןועמשו ןבוארכ

 ,ויניע דגנל ושחרתנש םייחהמ קתעוה ,ורודמב רובד-רבד ,הז
 יאשרובה רולקלופה רצואמ קרוה ,תמא ידיגמ יפמ רפוס

 :רוציקב ;םיקרפה ךותל ,םיחלוממה וידודיחב היה רישעש

 וליפאו וירפסמ יפמ טלקוה ,השרוב לש הפונמ 'םלוצ, רמוחה
 םינווכמ ואצמנש םיאשרובה לש םתעד תא וחדיבש תוחידבה
 םייחה ,ויה השרובב םתייגהו םתדילו םתרוה-תועודי תוחידבל

 המכב התלגתנש תיעדמ האצמאל המודב ,םודילוה םמצע
 .תומוקמ

 ונתנ השרובלו ונלטנ השרובמ

 ראותמו השרובב שחרתהש המב קלח רחא בושייל ןיא

 רמאי רומא םאו ; ויטרפב ול המוד הרקמה ,אוה וליפאו ונרפסב

 ינולפ םוקמב עריאו 'םימלועל היה רבכ, דיגהלו תוושהל םדא

 תרוחס, וניאו ותדילוה השרוב -- ןאכב רפוסמה ערואמה --

 הימכח תמכח איה המכחה ,םנושלב יתבבוד הירובג ../'אובי

 .המה םהלשמ לכה -- "סעצומ,,ה יטופטפו
 : תוירוקמ תוחידב ורפיסש השרובב ויה תוחפל םידוהי ינש

 האירק לע דשחנ אל ןושארה .ןמגמגה ילישנאו ס'השמ ףלוו

 ארקל ונב י"ע התפתנ םעפ קר) שדוקה ירפסמ ץוח םירפסב

 לפנ אלש ןברוח ,ןמלוש ןמלק לש ורפסב וגתרק ןברוח לע
 ןמז ול חלס אלו (ונשדקמ תיבו םילשורי ,ןברוחמ ויתוארומב

 תונציל ירבדל ןיזאה אלש ל"ציאו ,תאז 'החדה, לע בר

 (!? איה אתרטוז אתלימ םולכ "בשי אל םיציל בשומבו,)
 ןיא םדאו ורודיסב הלפתה תא ארקל עדי ישוקב -- ינשהו
 ותחידב ונזא ךותל קירהלו ודי לע בכעתהל ליאויש השרובב
 דוחייב ,םהיניבש יתלכשהה קחרמה לע -- םהינש ירהו --

 יאצוי יתפש לע םיאשינו ואשינ םהלש "ךיל'המכח,,ה ףלוו לש

 םקלח תא חפקל אב וניא םיינשה ןינמ) .הזה םויה דע השרוב

 ,היתונרקבו השרוב תובוחרב וטטושש םירחא םידדחמ לש
 תוחידב ללוח שאר תולקו קוחש תעל םחור ןוזלעו ובשי

 : הינש המגוד ('תומכח, ףושחיו
 לע ץצולתמ ,ותדלומ רפכ תא וראתב ,לודג רפוס

 אוה םסרופמ ורפכ ירה "םיתמ,ל עגונבש ןייצמו ונובשח

 ריכמ וניא ימ -- השרובבו -- "םהלש םינינמבו 'ויתמ,ב
 ןינמב הרותל תולעל והונימזהש ,ןיידב ,תוהלבה רופיס תא
 אלא .שיאהו העשהו םוקמה לע עיבצהל םיעדוי ףאו םיתמ לש

 ייחמ םיטרפ ותולגבו ויתועומש תא ןזיאו רקיחו ןייע ש"הוכש
 תוביס םג אצמ השרוב ק"קד שדוקה תלהקבש שדוקה ילכ
 .הז ןיתועיב הזחמל ומרגש תויביטקייבוס

 םבבל רתסמ תולגל "םמות יפל ןיחיסמ,ל ונתנ ךכיפל
 ,םהירופיס רחבמ ,ךלהו ןווגתהתש רמוח תצקמ ולעה םיברו

 םישנא לש םהיתונויגה תטיש יוליג ידיל האב החיש בגאו
 םיראותמ םהייח חרואו םתודלות תאצרה ךותמ .םעה יטושפמ
 דע התושארמ הנינבו התמקה ,תידוהי הלהק ייח תוטשפב
 .התדר

 ןויעב ,תונלבסו הדמתהב ,הדיפקו הדיקשב השענ טקלה
 לא יתעסנ םימעפ הברה) עמושו יתייה דמוע :הבשחמבו
 םג ינזא ךותל יתרגיה תמא ידיגמ יפמו (עימשהל םינימזמה

 - השרוב לע יל רפוסש רבד לכ ,םיזירפמה לש תואמזוג

 רוקמ, לכמ ישפנל עיגרמו יבלל םיענ ,יניעב היה רקי
 הריזג וא תיתורירש הדוקפ תרוצב רכזנה ,לוכיבכ "ירוטסיה
 יפמ תאצויה הליהבמו הפוחד הארוה ,הליפשמו תיזרכא
 ןב) ךיפ תרות יל בוט, תניחב ,הירק תובוחרב ףפותמה
 לשומ םיריכזמה בהז תועבטממ -- "ףסכו בהז יפלאמ (השרוב
 .תוינומדק םינשמ ולגתנו ורפחנש ףסכ ילכ וא ץמוחו לוועמ

 האצי לדניזו ריאמו עביוטו עציירו ליטנוי יפמ "הירוטסיה,,ה
 | .רפסה יקרפב היתעבקו יתפסא התואו

 רפסה בתכנ המ םשל

 הריקס תתל יללכה דוסיה לע העבקנ רפסה לש ותדועת
 -ירבד ,רקוחל דעונ אלש ידוהי בושיי ייח לע תללוכו הפיקמ

 השרובש תמחמ ,תירוטסיה אצומ תדוקנמ "תוהמאו םירע-ימי
 ךותמ המצע תא הפתיש רתויה לכל יכ ,הירוטסיה התשע אל

 תויטילופ תויושחרתהמ ועבנש םיירוטסיהה םיכלהמל סנוא

 רבעו ףטש יופצ יתלב םרזש תויתורירשו תוינכפהמ ,תויאבצו
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 םלוא ,םהילג אושב םוררגי וילושחנש היה המודו הידוהי לע
 תצעכ ,ואבחתה ,םפרע לע וחחש ,םתבש םוקמל ודמצנ םה
 ורבחשמ םלוא ."םעז רובעי דע עגר טעמכ יבח,, :איבנה
 אל -- םיער יכאלמ תחלשמו ףא-ןורח ,הרצו הרבע םג םעזל
 היראה תאצב ,שגונה לש ולבוס לוע תולעב ,החוכ הב דמע

 תקזחב ונכש-הונמ הוקתינ העשר ישועו םירז יכ ,וכבוסמ
 .ןודבאה תוביתנל ולבויו הונקור הידוהיו הירזכא די

 ותלעותו רפסה לש ותילכת

 תונורכז השרוב שיא ,ארוקל ןנערל .א :איה רפסה תמגמ

 ,תונובצעו תוחמש ,תוערואמו םיעוריא ,תולילעו םישעמ לש

 ,דלונ ובש וז הרייעבש ותיבב וללוחתהש אוש יחריו גנוע ימי
 עמש קרש הלא ןיבו ריכהש םתוא ןיב ,היתובוחרב ושחרתהש
 .םהילע

 תרקיו םהירוה תויומד םהיתונבו םהינב ינפב גיצהל .ב
 תומדב אתבסהו אבסה תא םחור יניע דגנ דימעהל ,םהיתודימ
 םהירוה לש םתדלומ ףונו םתויח םוקמו םהלש תילכראירטפה

 רתוי ןבומכ ,ינעכ -- רישעכ םידוהי םתסו םהירוה ירוהו
 .קוצמו רוצמב רוסחמו תוקחד ייח ויחש ,םירישעמ םיינע

 םאו ריע ריכהל הצורה ,השרוב ינבמ אלש ידוהיל תתל .ג

 תא רפסמה לודג רפסל היואר לבא הנטק םנמא ,לארשיב
 םייתאמ ול הנימ לרוגהש ,הלוגב ידוהי ץוביק לש וימי"ירבד

 קינעה עבטהש ,םיטפרקה ירה ןויבחב םייח תונש םישימחו

 תודש יחמצ חור ,אירבמ ריואו הפונ ימסקב הביהרמ הביבס ול
 שמש ,הטמלמ יונ יחרפו םינג תוקריו ,הלעמלמ םיצע תורעיו

 .הלילב -- ךלוה רקי חריו םויב היפנכב אפרמו הקדצ

 .(די ,חמק 'הת) ''וידיסח לכל הלהת,,

 אלו -- םת,, :רמול םיגהונ םרמגל רשפאש םינינע לע םא

 תעידיל ואבוה אלו השרובב ועריאש םירבד לע ש"כ ,"םלשנ

 -- דבאי אלש םרכז לע רומשיש ,רפס לע םלעיש םמשור
 םת -- הז רפס תביתכ םע םת השרוב רופיסש אוה יאדו
 לש םהייח לע תונורכזהמ תצקמ אהת .םלועל םלשוי אלו

 םירכזנל ןוצרל ,םתוא יתבבודש םירשיו םימימת םידוהי

 האתשמ דומעיו םהב ארוקה ותאירקב רוצעי יכ היהו .םירכוזלו
 םהידי ישעמו םבל תובשחמ ,םהיתוכילהו םהירופיס חכונ

 תומיב םתחמש ,םחור תרהטו םשפנ תרשי ,השרוב ידוהי לש

 תונשב םואצמ רשא ,הרצו האלת ,אוש יחריב םתבצעמו הבוטה
 ןיאו רבשהו דושה םאוב תעב םתונע לע םוד חנאיי -- הערה

 ןוילכה תורורמ ועבש ,םהמ התחדנ םתעושתו םתקוצמל הרזע
 היהו ...שרפ ךשוח םתוביתנ לעו םהמ הדבא שונא תוקת יכ
 ורבדי -- םדיא תוחרא לע ןוגי הטעמ ארוקה שפנ ףטעתהב
 םתויהב ,םיולשה םהיתוחראב םיכלהמ םדועב םהישעמ ובל לע
 זא -- םימיענב םהל ולפנש םילבחב םיששו םקלחב םיחמש
 םנוזלעב ושפנ הזלעו השרוב ידוהי תודלותב ןייעמל םג םעני

 יתעדיו ומוליש לע יתחרט םג אובת זא .םתולהצמב הלהצו
 .ירכש הז היהו -- םינש למע יתלמע אושל אל יכ

 ו? השרוב איה תאזה

 וגנעתה ,הידוהי תאצ ירחא הורקיב השרוב ינבמ םיבר

 תונורכז וללוג ,אירבמה הריוא ומשנ ,םיניע ביהרמ הפונב
 עומגכ םועמגיו הלהתו הלהצ ,בוט-םויו לבא ,החמשו הגות

 ..השרוב איה תאז אל :םיבזכואמ הואציו -- תורורמ תופורת
 הקירה ותונח ןתפמ לע בצינ וניא לידנמ יכדרמ -- ! אלפייה

 ל'ריאמ-יציא ,הילוח תא רקבל הצא הניא הקבר-היח ,הצחמל

 תקרוס הניא םילתלתה תבוהצ הציג-הרש ,ובר רדחל ץר וניא
 ,היבא תיב ןולח תיגוגז לומ "הפצוחב, השאר תורעש תא

 םינכוש םייוג .'וכו 'וכו ...הדצב הנווכו -- יאר הל תשמשמה

 ןעוקיש ןמיס וא תוזוזמה ןיידעו וסרהנ אלש תידוהיה יתבב

 הלפתה יתבמ 'וררחתשנ,ש םישרגמה .םהיחתפ לע תועובק
 ונב הנב וב ,רתא לע ,תותפשא ףוסיא םוקמל ועבקנ ,ורקענש

 ...וילבזב םירבוג םיריזח -- לובז תיב השרוב ינב

 .'םורק אלו -- הנרושא ,התע אלו -- הנארא,

 שרע השרוב תא תוארלו בושל ושפנ הקשח ש'הוכל םג

 תונשב םימינ ינידעב הילא רשקתנש ,ושפנ תבוהא ,ותדלומ
 תונויגהב ,םינותנ הל -- וירוהרהו ויתובשחמ ,היתונורכז תביתכ

 ףשגו רחש וילע המדרת לפנב ויתומולחב הליל תונויזחו םוי

 ובכשמ לעמ אוה דרוי -- ויפעפעמ ותנש דודנב .וגיגה איה
 תיבבו הילד תתקבב ,תואטמיסה תחאל ותוא תואשונ וילגרו

 ותוגה איה םמוי ,הישרדמ יתבלו הידמלמ ירדחל ,הירישע
 ומצע תא ענמ ןכ ,הילא ךשמנש לככ ...וחור ןויער -- הלילו

 תבש ימיב התיהש תומכ השרובש תמחמ ,הירעשב אובמ

 התוא האר ןכ ,ונורכזב התיה העובטו התורח ,הילע הידוהי

 התוארל ףיסומ אוה ןכו הרהזבו הרהטב ,התוטשפבו הינועב

 יפערש היתונכשמו הפירשה רחאלש תוגגה ימודא היתב לע
 ויתוקריב ןגה ,םהילע םיסכמ (סיצינארד םיארקנה) ןרוא יצע

 יתכריב העוקש הנחטה ,םיתבה ירוחאמ לט יסיסר ילובט
 םיללפמו םידמוע ,םדא ןאצ םיאלמ היתויסנכ יתבו ץעה ילגלג

 אה ...רדענ אל שיא ,ארקי תומשב םלכלו הלפת עמוש ינפל
 הפונו הנניאו הכלה ,הריכהש וז השרובש האריו אובי דציכ

 השק ןויסיגב הסנתנ וליפא םעפ !?בצינ ונוכמ לע דבלב

 : השעמה היה הככו -- התפמה רציה לש ותשרב דכלנש טעמכו
 דחא לש ונולחב הנהו -- הניוב תיכוניח תוחילשב ותויהב

 לויט,, :ויניע דגנל הבר העדומ תחטתשמ תועיסנה ידרשממ

 תינכת הב תנמוסמש ,הבושחה הנחתה יהמו ."םיטפרקה ירהל
 הילע .הדצב הרטמו השרוב אל םא ,ירוית ךרע לעב רויס

 דומעל לגוסמה והומכ םדא דוע שיה ...סורטיפ,ה לע לבכרב

 ושפנ תאשמו ודידי ,סורטיפל הלפעה .וז הזע הכישמ דגנמ
 ופרתנו ובל שלח 1? ויתוגספ הבוגו ויגוחרקו ויגלש לע ,זאמ

 דרשמה תוגרדמב תולעל םא יכ חכ ןהב רייתשנ אלו וידי

 ונוצרל ונענ אלו ולשכ וילגר םנמא .הסיט סיטרכ תונקלו

 לע 'םימחר, שקיבו העדומל ויניע תא אשנ ופסכ תונמ ינפלו

 םימשה ןמ ,ןכאו -- וב הצור וניאש עסממ ונאיניו הרקיש סנ

 תעש תא ושפחבש ,העדומה לעמ וילא דרי 'סנ,הו וילע ומחיר
 ,הסיטה ןיבל וניב דומעתו תבשה הבציתה ,וכרדל סוטמה תאצ

 תוארמ ותליצה השודקה תבשה ...לוחת תבשב האיציהש תמחמ
 .הקיתעה השרוב לע ותכאלמ תא םייס םרט השדחה השרוב תא

 לוזלזה ינמיס תישאר

 ,"םויס,, ןירוקש רבד ,רפסה תביתכב הלחש הקספהה םע
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 םיבר,, לארשי תורימז םיענ ,דוד לש וירבד לע רזוח ינא

 היה אל לזמה הברמל -- םתושחכתהבו םלוטיבב) "ילע םימק
 וז הביסמ ילואו ...דיספה אל ספדיההו םהלשמ ףיסוהל םדיב

 םירמוא םיבר,, םתוא םלוא (םהלש תלויאה תודגנתה העבנ

 ידובכ ,ידעב ןגמ 'ה ,התא, לבא ."ול התעושי ןיא .ישפנל

 תולילצ ול תתנו ישאר תא ,ילא ,תומירה -- "ישאר םירמו
 רתוי ינפל וללועש תולילעל הריכז חכ ,אילעמ ארוהנו תעד

 ידי תא תלהינ ,"תוחכשנה לכ רכוז,, ,ךדיבו האמה תיצחממ

 םליצהל ידכ ,םירשימ ייח לע רפס ןעמל תורשיה תורושה ןיב

 םולשב םיכלהמ ויהש רשוי ישנא לש םרכז .תחש תדרמ

 םיבהאנה השרוב ידוהי םהו -- םישנאו 'ה םע רושימבו

 .םיבוטהו םירקיהו םימיענהו

 ןכושל / םימולש ישחרב / ללמת ינושל / ללהה תרישב

 / רצויה ינכיזש / הלפתו הדותב / הלהת העיבא/ םימורמ
 / השרופש הלגמה איה / השרוב לש המרכב / רצובכ תויה

 / הלואג הל ןתניב / הכרבל רמגומה לע / הכרועו הבתוכ
 המשו / הלוצמ התדרב / הלומג הז היהו / הלודגו דובכו ןח

 ךורב / חורז ףיסוי דעל / ריהב םויב שמשכ / ריאי בוטה
 .ןמא / חכ ףעיל ןתונה

 בַחְתֶש עָּבְרְמַה רֶפְסַה רּודְְּב חַתָפ ּךַּכ - תיִשאַרְּב
 בָחְרְו דָבָּכַה שָמָחַה ,הָטְטּורָה יִדָיְב אָּבַא יל
 ישארמ רֶפָפַה תַלחְתֶּב םיִקָרְפַה םיִגְלְפִמ ןיַדָע
 י"שר וב תּובָחְרַּב שַרָפָש תּוריָעְז תויתוא ןַבָש לָּכ

 רַרָּב ןַכ ,'''תיִשאַרְּב,מ הָרּותַה תֶא ליִחְתַהְל ףיִרְצ הָיָה אל,,ש
 רַּגַה סולקְנּוא וָּבַרְו אּוה ,בּוהָאְו רקיִה ןֶשְרַפַה

 ּהֶדוסִי תַחַתִמ ּךַמות הֶז ,הֶּדַצְל םיִדּומַע ביצמ הֶז
 (ּהֶָדּוסְל םיִשּורָפ םיִעָּבְרַאְו הָשָשְּב דָליְל ּיִרָצ הַמ)

 תולגְמ שמָח ּהֶל ּורְּבִח דוע תורְדְסַה עַּבְרַאְו םיִשְמַחַל

 תּולְפְּתַה - הָנָשַה תּותְּבַשְל ,תּוכְרְבּו תּורָטְפַה ,ָּפּוסְּב
 ה שךוב תֶא 'תיִב, תואָּב חַתַּפָש ארוּבל םוקָמַה ביִבָח

 ,'הָשְרוא,-ֶל 'ִֶלֶא,ָה ןתיו תיִשאַרְב-ַב ליִחְתַהָש ּוָרדְּ
 יִבָבְלְל 'תיִשאְרְב, הָביִבִח (בולקֶָשְל הָכּומְסַה תַמַצ ריִע)

 יִבָאְו יִּמַא ריִע אָשְרוּב ,םַש הָּנִֶמִמ לָּכַשְל ןִתַנ יִּ
 יִמָלוע תַלַהְצְב ףֶצֶאְנ יִּתְלַדָג ,יתּודְלִי הָלְמָּג םֶש
 יִמָדְו יִחַמְּב יִּתְגַפֶס ,הָריִציִה יִאְלַפְל הָאְּתַשִמ
 שֶרעָה דַמָע םֶש ,הָוְדָחְו ןובָצִע דָלָי ןיח ,םיִחֶא בָל

 הֶריקִי הֶדּומַח הָרָיַע ,רֶפְכ וא ריִע - ףָּנַכַא ףיִא הֶשְרוּב
 הָריּכְזַא רָפָסַב םיִמָעְפ תור ִּמָשָש הַמָּת המ ןַכָא

 רָצְויַּב הָריִכְזַה יִרָחַאָש יִדּוהי אָצְמְנ דוע םַרָטְו...
'.. 
 ומ

 רָצואְו םיִגָתְו םיִרְתְכ ול רּושקו הָשְרוּב תֶא רַציש

 ָּסּותְו הָרְמושְו הָאיִרְבַה תַעְפִיִמ הָּבְרְקָּב הָדְמִח לָכ
 "הָסורְטיִפ,, הָרָה ףַצִי םיִרָרֶהַה קַנָע רַכְזִי אל
 םיִלָמְב ומָשָע ארוּבַה םיקּוצְו םיִאְלַּפ הָטּועָה

 םיִלַצִמ תודְרּומ תועָלְצַּב םיִנּופְס םיִמּודק-יִנוחְרְק
 םיִשָרֶטּו תּורָעיִו םיִעְלְס ןיִּב םיִמּורְמַה תּוגְסַפ תּולְגְרַמְל
 םיִשָחְלִּב ָהיִמיִמ הָּכַּפְמ ,הָרָּתְסַנ הָמִי ןיע ץֶצּונְתִת
 לקו רָּכַמּו רֶזּומ ּהָל ארק םָש םיִרָּכָא ביִנְבּו יִפָּב

 לָקֶשִמָב יִרְבָעָה ''רֶזָעַי , תֶא ןויִמְדַּב הָלָעַמַה ''רּוזעו יִּ
 זָעָה ירומָא ּךָלִמ השמ ול ּהָשְבֶכִש ריִעָה
 ."זַאי ,ָמ ''רּוזעי , אּוה םיִּבַר רַפְסִמ ּהָּתַמַאַל תַמָאָה םֶלּואְו
 זָּפִחנ דְרומַּב גֶלַפ ּונָמ ,תיִניַמורְב םֶגַא :ועָמְשַמ

 זָפיִמְּב םֶתוקֶשַה םֶציִרְמ ,תודָש ןיִב ויָלזונ תֶא לָּגְלִגְמ
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 םיִנּועְש ויָתּודְגְל םיִדּוהי ,הָסורְטיק לָבָח הֶז יִרָגְל

 םיִנּופְצַה ןושְלַה יִלועָשִמ ןיִבָהְל הָשק ןכ םֶנְמָאְו

 עַדִיָש יִאָשְרוּב לָּכ ןיִאְו ודוסְּב דַחל רָשְפֶא-יִא ןִכ

 הֶדְגַאָה רּוקמְל ףשַחיְו רֶבְּדַה רקח יִדָע אובֶל

 'הָנּופָא,, :רמא'ָש םֶדָא ןיִאְו רוד יִלֶא רודַמ תֶרָסִמְנ
 .הָנּובְתְּב וימיִמ תֶא רֶקַמַה חלודָּבַה ''רּוזָעי ,, ותואָש

 םיִאְרְפַה םֶאָמִצ םיִרְבוש םַש םירּוצְו שיִמְלַח תוחּול ןיִּב

 .םיִעְלְסַה עקְרקְּב זּוחֶאְו םיִרָקַה ויָלְזּונ תֶא ּועְמְגְ

 םיִבָעָּב ָךיֶעָבְצ ללָשְּב תֶשֶקַה הָתַאְרִנ םֶרָטְּב

 םיִבָצָעִנ םיִמָש תואָבְצ דוע ,לּוּבָמַה אלָּכַה יִנַפְלְו

 ךַעְמְנְו חַנָצְו שלָתַנָש ,חְנ לָש ותָבִּתִמ שרק

 .חַמַנָש םּוקָיַה לַע תּואָל םיִרָה לש ּוליִפִנ ןֶטְבְב

 הָשְרּוטָש הָצּולְס הָמְדֶא םיקּוחְר םיִּתַפְרַּכ תּומְדִשְּכ

 (הָשְרּובְל ,הָאְנָה יִרְפַכְל םיִּנְגִמ םיִדּומַע קֶּזַחְל)

 ודקְדִק םִיִאְמ רֶקּוזְו ריִּדַאְּב טיִלְבַמַה אָלַּפ שּוג

 ודָיְּב וילְגַר תֶא זַחואְו ותְלָכְתַּב שיִרְחִמה קַחַל

 םֶלועָשִמ דַבָאָש םיִמַּב םיִהּובְּגַה םיִרָהַה תּוסָּכּב

 .םֶלוע לָש ורַדְג ץרֶפּו לּוּבַמְל תּולּובְגַה ּורְסּויו

 םיִטָשְו םיִרְתותַה ותָבַת ותיִחְו ויִנָבַּג חנ םש

 םיִטָמ תודָסומ ןיִּב לָבַת יִלָּפְרַעְב ןַפְצִמּו הֶגָה ןיִא

 הָלְעַמְלִמ הָמַא הָרָשָע שמח םיִרְקָה יִשאְר לַע םֶתועְתִּ
 (הֶלָּכ ויָפַכ יִרּוציִב תּושָע ,רמָא הפ יַהְלֶא ''יִּתְמַחַ,,)

 ָּרָשְבִּב ,הָבְּתַה תיִּתְחַתְּב סּורְטיִקַה ּובָהְל תֶא ץַעְנ זֶא
 ה'ִרֶזָעַי. , הָדיִרּוה הָקְזֶחְבּו תּועָלְצַה תַחֶא ול חקיו

 םיִשיִלָשּו םיִיָנָש םיִיִּתְחַת יּונָּבַה יִנָאָמ קַּתָנ יִּ
 םישיִמַחְו הֶאַמ םיִמָי רתַח םיִמ לַע ּופּוצְב ּוטיִנְרַבק

 םיִקָזַח ''טְרְרַא יִרָה לַע ...חַנָפַו,, :אָרְקִמ לע לֶאְשִּת לַא

 םיקִצּומַה וקוק יִסְכְרַמ הָעיִּגַה ּףֶרּדַה וזיִאְו

 רע רָשַנו םיִבָאְ הָמַהְב םֶדָא ול םיִהָמּת
 (רַפּוכְל בָשֶחִי שֶרֶקַּב ןיִמָאַהְל ןָאָּמַה ,הָשְרְיבְב)

 רַפוסַה רֶקיְתִי ּהָּב חנ לָש רּוקְּבַּב הֶאְּגְתִי ןַכְל

 רַפּתְו דָמוצְו זרוח אוה הָש רּוּב םַע הָבִּת לָש הָשְרְקְו

 .רַפּוחְו ףיִרָמֶה ּוליִשַּכ ץַעּונ םָּב תישאר ב תודוסי
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 הנכש םוקמו השרוב

 הטמקתהש תיגיפלאה תכרעמה ןמ קלח אוה יטפרקה רוזאה

 םייברעמה םירהה יקנעמ ךשמנה יניפלא-יררה טומיק ןושילשב

 גוליד ךות הנופצ הנופ -- הפוריא זכרמבש םיפלאה םהו

 יונב אוה .הינונפ תעקב לש הנופצב םהמ והשלכ ירושימ

 (ןוילע ןוקיטרק) ןוילעה ןוקיאוזוסמהו םיעלס לש תובע תובכש

 היקבולס ךרד םירהה תרשרש הלוע םשמ .ןותחתה ןושילשהו

 חרזמ ךרדמ תדרויו תשלוג הליחתמו היצילג תומרב תעגופו

 ןבא ,שיבג-יעלס םייונב םיסכר תרוש תחתמנ םשמ ; המורד

 םיאיש תרוצב םינוש םיהבגל םירקדזמ םהיקוצו םחשו לוח

 םיטפרקה וא םיינוליסנרטה םיפלאה םה הלא .םידחו םילגועמ

 ודצב ץורפה) יטפרקה שלושמל סיסבה תא םיוהמו םיימורדה

 -יפרגופוט רוזיא ,היצילג םורדב רומאכ ,ודקדקו (יברעמה

 םיאילפמ םיקוצו םיסכרש ,רדהו דוה אלמו ןיע ביהרמ יררה

 םירה ןיב םילחנו תורהנש ,םהל רופס ןיא םיאישו םיפיב

 תועקבל םהיגלפ תא םיחלשמ םהינימל םימ יאצומו ןוכלהי

 םירעקו םירמקש וז תישרט ץרא לבח .םהילגרלש םיקמעלו

 ינבא םהו םיעקשמב םירישעה ויצורעו ויעקב ןיב םינמתסמ

 לככ םהו םינושארה וישבוכ ,ל"נה ןוקיטרקהמ (שילפ) ל"'וח
 היקד ריבדמ ,רסיק :סוניארט לש ותגהנהב םיאמורה הארנה

 .* םיטפרק םשה תא ול וקינעה המודקה

 -  םיטפרק םשהש ,םירקוחה תעד : "םיטפרק,, יוניכל סחיב .*

 דוסיש הרעשהה תמועל .הארג וניא ,ורוקמב חנומ יואלס דוסי

 "וטיפירק,ה וא "סיפירק,ה -- אוהו הז םשב רתתסמ יאמורדינוי

 וא אסכ "ייומד םה ויאישש רה תרוצב טלוב ןינב ימורהו ינויה

 תינמרגבש ,"אטיפרק,, תרוצב ונימכח יפל לפנו רבע הז יוטיב .לספס

 ורופיס תא איבהל ןאכ יואר .הגסיפ םגו חונ בשומ תיב -- ושוריפ

 הינתח ,ןמחנ בר) האישנ -- יבל וחלש אנוה ברש ,הדוהי בר לש

 הממ ששוח ךניא יכו :ול רמא .הקעמ השוע ואצמו (האישנ-יבז

 ...רמאנש

 ..הכאלמ תישעב רוסא -- רוביצה לע סנרפ םדא הנמתנש ןויכ

 ,הקעמ יגס ימ :ל"א .אנידבע אקד אוה אתירדנוגד אתרופ : ל"א

 .אטיפרקא רמ ביתי : ל"א !1 ןנבר רומאד הציחמ וא אתיירואב בותכד

 יניטל -- ומצע 'לספס, : בגא "...ןנבר רומאד לטפס ינס ימו : ל"א

 םיאישה דחא אוהש ,"סווטיפ,ה תא :ןל עייסמד היארו (אוה

 לע ףיקשמה (הרטטה ירחא והבגב ינשה) וללה םירהבש םילודגה

 םשב והוניכ ,םיעבראה תונשב םירגנוהה תושרל ובושבש ,השרוב

 רומאה יפל .ותבש םורמו יטרוה תגספ -- רמולכ ,"שטושט"יטרוה,,

 וניחבה םיאמורה תונויגלל וולנש םיפרגואיגהש ןאכמ קיסהל בורק

 לש הדוחכ םהידוח תא םיצעונה םיפלאה יאיש ןיבש תולדבהב

 דע םיכראמו םירשיה ,םיטפרקהמ םהיחא ןיבל םימשה בלב ןיכס

 -אסכ -- "אטיפרק,ה אוהו -- םהילע תבשל רשפאש המכ םיארנש

 עגימה סופיטה למעמ וילע וחוניש וילא םיליפעמל הכחמה חונ

 הליפט הנומאל זמר תצקמ הז יפרגואיג יוניכב שי םא .םירהב

 ,םילאל ןכשמ ןיעמ תוארל ,םילילא-ידבוע ,םיאמורה לע העיפשהש

 - ותבש םורמ "עלסה יוגחב -- ינכוש,, גוסמ -- םדקה ימע טפשמכ

 .תאז המודק "הרידק,,ב שוחבל ןינע ונל ןיא ונא

 ירגנוה-ורטסואה בחרמב השרוב

 -- הירבע תשלשמ הירגנוה תא םיטפרקה םה תופיקמ

 -- תויחרזמ-תוימורדה םהיתומר םהו םיימינפה םהיתודרומב

 םתומדקתהב םיאמורהש הנידמ הננוכתה ,הירגנוהל המדיק

 רבעמש ץראה :רמולכ ,"הינוליסנרט, םשב הוניכ הילא

 םיפלאל רבעמש הפוריא תוצראל וארקש םשכ) היקד תורעיל

 -פרקה רובטב ,הינווליסנרטל החרזמ ןופצב ,("הניפלאסנארט,

 ,תועקבו תועבגש ירעי רוזיא ערתשמ םקיחבו םהיתולגרמל ,םיט

 ש"ע ילוא) "שרומרמ,, ארקנה ,ותוא םירתבמ לחנ-ינבו תורהנ

 .(קוחדו -- וירה יקיקנ ןיבמ םיחיגמ ויתורוקמש "שרומ,, רהנה

 היוקש הירופ העקב לש התועצמאב שרומרמ לש ינופצה הצקב

 תוחירו הפיקמ אירבמו חצ ריואו הב םירדרדמ תומימש םילתנ

 הל ביבס םירהו םחוחינ םיפדונ םיחרפ יציצו םיצעו המדא

 .הל בשומל השרוב התויא הז םוקמ -- הל ןגמלו הרמשל

 הפמב השרוב םוקמ

 תולעמ 47,42-ה הלעמה לע אוה השרוב לש התבש ןוכמ

 ינופצ-יפרגואיג ךרוא תולעמ 24,25 ;הושמה-וקמ ינופצ בחור

 רבועה ךרואה וקל ברעממ תולעמ 12-כ) ;'ץיונירגל חרזממ

 עקובו חלופ הב תבשוי השרובש העקבה תא .(לארשי ץרא תא
 -יקיקנמ חיגמו הל החרזמ מ"ק 18-כ אצויה "הבושיו,, הלחנ

 לתפתמ ,הברעמ וכרד ול רתוחו ('מ 1500) פולסירפה תודרומ

 םילחנ עלוב אוה ומרזבו מ"ק 90-כ וכראל קמעה תא ףלוחו

 ותויה דע בחרתמו לדוג ,וידדצ ינשמ ונממ םינטק םילבויו

 רהנב ועגפ דע -- וילע םיארקנ םירפכו םירע תומשש ,רהנל

 לודגה,ש עודיה ידומלתה ללכה .הסיטה אוהו ,ונמיה לודג

 תא םייקלמ קסופו -- וילע םג לח "ורבח תא עלוב -- ורבחמ

 ,ותוא םיסייפמ םימחרה תדמב ונחינש םישנאש אלא .ומצע

 ומויק קספ םשש ,םוקמה םש תא םיארוקו המוהת דרי םרט

 .ושיוה קמע :רמולכ ,גליבושיו,, םשב

 התבש םוקמו השרוב לש המש

 םירהב תשדוקמ תרוסמ ,םידוהיה ונל .םייוגה תורתסנב

 םירהה דחאב תודיסחה חור ומעפב ,ט"שעבה ימימ  ,וללה

 בשומזיתב "םיטפרק-אטיפרק,,ב אריו אלפנה ונוזח תא זחיו

 -תבר תודיסחל רצבמו ןנבר-יכלמ ןאמ -- םיכלמל תואסכ --

 לעש תוברה תודוקנב היעוריז תא עורזל הדיתע רשא ,ןיפנא

 ,איה םהמ תחאו -- םהיתומרו םהיקמע ,םהיתכריו םהיתועלצ

 .השרוב ,הבושח דאמ ןבומכ

 ץוענה "סוטפרק,, ןווי לש המורדב ינוציקה יאה לש ומש

 אלש םשכו ונרקחמב ונדירטמ וניא סודורו םיתרכ םייאה ןיב

 יאה לש וא ןופצה ירה לש םמש ,ימל םדק ימ ונל עודי
 ףתושמה םשה תא הנושאר לבק ימ רמול השק ןכ -- ימורדה

 לש ודוסיב חנומ דחא םעטש רעשל ןתינ םלוא .םהינשל

 תנעשמש אסכ וא בשומכ ףיקשמה יניעב הארנ יאהש ,םשה
 .ונינפל "אטיפרק,ה גוס בוש -- הבישיל ול

 2655 -- הרטט ירה) םיטפרקבש םירהה יאיש תשלשמ

 םוקמב השרוב לש הרה דמע (2544 שרגיפ ירהו רטמ
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 ,סורטיפה יסכר .(זכרמה-ירה -- יאישל ןושארהו) ישילשה

 דע הממורתה םתגספ ,השרוב ינפ לע ףקשנה םירה קנע

 ויקוצו (וילע דיעמ -- ומשש יפכ) ויעלס .'מ 2305 לש הבוגל

 ינבא -- ןוילעה םקלחבו םיישעג םישוג םתיתחתב םייונב

 .תוגג-יפערל המודב םהיתועלצ תא םיסכמה תוחולו החפצ
 השרוב הלטג םיטפרקה ןטבב םינומטה םיברה עבטה תורצואמ

 תואנש) םיילרנימ םימ םיעבונ תוניעמ ,ןינבדינבאב ,התנמ תא
 לעמו תוכתמו לזרב תורפעב ,(םדיל ומקוה אפרמ תומוקמו ץיק
 הרשע-םיתשכ וניזה היתורעי .בהזה -- בוטה םתכב --  םלוכ

 תא ועפש היתודש .הלילו םמוי היצע תא ורסינש תורסנמ
 ינימו ,ןופיש תצקמו סרית יריגרגו לעוש תלובשב םהיניערג

 היתורפ ;היתונחט רסירת לש ןהיתוסכרפא ךותל םירחא ןגד

 הזנירבה תא וניכה ונממש ,ןבלח תא ועפש היתושבכו היזעו
 ."פול ,ה תא וכותל ןיליטמש ,רקבו ןאצ בלחמ היושע המיעטה

 ,הקותמה הדרואה תא וחיתרה ,לגעה תביקבש בלח תאצוה

 הדבזהו תגמשה תא ודמיעו הבוהצהו הנבלה האמחה תא וצביח
 .קותמ בלחו ץמוחמ בלחו בויסנו םוק ,טסופמקהו

 ינושילשה טומיקה תכרעממ קלח רמאנכ םיוהמש םיטפרקה

 -רומואיגה הכורעתל םלוה םוקמכ היתוביבסו השרובב ורחב

 -תומד-ימסקו םהיתודומח תא הוארל םיגיצמ םה הב ,תיגולופ

 םיאלפ קמעל אבו דרויה יניעל ,םירתסומכ"םייולגכ ,םתינבת

 סורטיפ .םהילע ותוסח תא םגו ונוטלש תא שרופ סורטיפהו הז

 םהמ דחאו ול םיבר םיאישש ,םירה סכרמ בכרומ אוהש הז

 םתס ,תיעבטה ותרוצ תא ומשב אטבמו השרוב ינפ לע ףקשנ

 לש יזכרמה וקלחב םירה ינש דוע וכז הז םשל ,יעלס שוג

 -ירהב ,ימורדה ודצב ,ונממ קחרה אל רקדזמ דחא :טומיקה
 'הבוקסיר,ה ילבוי -- ישילשה חאהו ,תינוליסנרטה הנדור

 תא תעלובש הלודגה הסיטה לשו הבישיוה ךותל תכפשנה

 עיגמ וניא םנמא והבגש הז סורטיפמ םיחיגמ -- הנורחאה

 םיעלס :הוש רמוחמ םייונב םתשלשש אלא -- השרובבש הזול

 םישורפ ןיטו לוחו ץצחו םימודקה םינוחרקה יכוכיחמ םישטולמ

 יניטלה םשה .םהינורדמב םיזקנתמ םיבר םימו םהילגרל

 דוע רוזאה לכ לש ותוינמור לע דיעמ םתשלשל ףתושמה

 סורטיפל הבורקה הרייעה איה תפסונ תודע .התמדק םדק ימימ
 ןמ םיינמורה םיכיסנה דחא לש ומש תא תאשונה ינופצה

 .שוגארד לש ונב ,ןדגוב ,לבחה לשומ אוהו ,ןדגוב ,13-ה האמה

 םיקאדה םהב ובשונש םיכלפ םישבוכו םיכלוה ויה םהינש

 וימיממש ןיעמל ביבסמ םקש השרובל ךומס רפכ) .םינומדקה

 :ומש לע םויה דע ארקנ ,וסוס תא הז יכאלוו ךיסנ הקשה

 .(שוגארד לש וניעמ רמולכ -- שוגארד-יול-לורובזיא,
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 רשגה לש חרזמ דצמ השרוב לש הזכרמ

 תיזחב .(קע ןטשרביוא) הרייעה לש "ןוילעה קלח,ה לש התיצחמ

 וימימ "סאג"סיבר,,ה .וילעמש לזרבה רשגו הל'זי''צה לחנ הארנ

 .תיזחב םיארנה המוח-יתב ינש ינפל ךשמתמ |

 לש ופוס .השרוב לש החרזמ ונינפל -- ונינפלש הנומתב

 תינופצ הטונה בוחר לש ותישאר אוה ,םדאמ המוהה בוחרה
 הנטשה תריעבב ולכוא ויתב ,הז בוחר) .דח לוקיעב ,תיחרזמ

 יתבמ ץוח ,םהילא םיכומסה םיתבהו םה ,וידדצ ינשמ לילכ
 (שדחה הוקמה אוה ןימימ לודגה תיבה .םיקחורמה םיתבהו ןבאה

 הרצענ םש)) בוחרה הצקב בחרה קפואב הארנה לוקיעב

 םיתבה דצל וכלהמ תא ושיוה םרז שטונ (הפירשה
 רשגש הלזי'צה לחנ .ןימימש םיתבה ןיב וקיפא תא עבוקו
 ךותל ךפשיהל מ''ע ברעמ"םורד ןוויכל זפחנ ,וילע חתמנ לזרב

 םירג ןימי דצבש םיקחורמה םיתבב .ומשמ חפקתהלו ושיוה
 אוה ,יהסורטיק,ב ;ולש עבורב טבש"טבש ,םידוהיו םינמור

 תפשל םייונב םייוגה יתב ,חרזממ קפואבש ינוציקה בוחרה
 תועקבה תחא יהוז .תינשה ותפשל -- םידוהיהו תחאה גלפה

 .המרל תהבגתמ העקבה המורד םינופש לככ .ושיוה קמעמ
 .רקב הערמל םיחאו םירפא ,םיסדרפו םינג םירוזפ ןהיתשב
 ןרואש תושרוחו תורעי םיסוכמה תועבגה תוממורתמ םהירחא

 לא םהיתורמצ תא םירקוז ולצאו םבורב םהב טלוש יררהה

 םיבחט םג (םינישטיבה) הנבלהו הטישה ,חושאהו ןולאה לע

 תורעיה ילושב .תוירטפו םיריגרג ,םיחיש ינימ לכו תויזזחו
 יריתע ,תוינובשעה תותבו אשדה ירכ םיערתשמ םהירעמבו
 הקיקשב םיכחלמו ןאצה ירדע םידדמ םהילעש ,קוריה ןוזמה
 .םימיעטהו םילולטה םהילועבג תא

 היחמצה ,םילועו םיעפתשמ םירההש לככ ,םהמ הלעמל

 תכלוהו תרשיתמ ןוילעה בוחרה תיצחמ .דחאל תכפוהו ויקלח ינש ןיב רשגמ וא ,םינשל השרוב תא קלחמה רשגה הארנ ליעלד הנומתב

 .החרזמ זכרמהמ

 : הנומתה לע ונמוסש םידחא םיתבו תומוקמ

 .שדחה הוקמה .]

 .רגרבצרו השמ תיב 2

 .ץמייטש לכימ תיב 3

 .לזרבה רשג 4

 .ביילםוחנ חחפה"תכוס .5

 .רגרבצרו םייח תיב .6

 .ושיוה לש המרז קיפא 7

 ."הסורטיק,ה לבחב םירכא-זיתב

 .זיולקהו םיזילטיאה ודי לע סלידוד לקנעי תיב 9

 ."סורטיפה רה,, הלעמ .0

 .םייח"'ץע,, ס"נכיב .ן1

 .ץיבוקרמ שריה תיב .2

 .ץיבוביל המלש תיב 3
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 לדלדימו ערקנ ריצחה הטעמ .תדרויו תלפתשמ םהיתועלצ לעש
 רדעה יליא לש םנובער תא עיבשהלמ לדחת אשדה תמיתחו

 תושרב אלש הנחמל ץוחמ ואציו ןשד הערמ ירחא םתועתב
 המוק יכומנ ,םיאפע יתובע םיכובס םיחיש .הרימשה יבלכ
 יבחרמ -- תוהובגה תוזרתה תוקמ תא םיספות שיא תמוקכ

 הטנבא תא תורעיה םוחתב תרגוח םירהה תברע איה ,תותבה
 ,םוחשל קורי ןיב רבעמ רוזאב סורטיפה ינתמ תא תסנשמו

 ידירשמ רתי ץמאמ ילב אוה רענתמ ךליאו ןאכמ ירהש
 ושיטפ תחתמ ותאצ םויבכ םוריע בציתמו תוקוריה ויתומלש

 ךלוהו לטרעתמ ןוילעה וקלח ,הז קלח .ורצוי לש רידאה

 השוחנ קצומה והזח תא םייעלסה ונטב ירירש תא הלגמו

 ראוצ יסכר לע ןתיאו זוע ןיליש ושארו םיישרטה ויתופתכו

 ,וניניע דגנמ רתסנ דוהה הארמ לכש אלא -- קצומו ןתיא

 .הנומתב תיחרזמ-תימורד ןרקל תופוצה

 השרוב לש הבלו הזכרמ

 (ויתובוחר תעברא לש םכשמה ילב זכרמה) השרוב תמוצ

 ללסנ מ"ק העבראכ וכראש השרוב לש ישארה בוחרה

 ותרוצב תוימומקע עונמל הרורב המגמב ךשמנו וכוליהב

 הברהב קספנ ונוויכש י"פעא .ןתינ רבדהש המכ דע ורשילו

 קלחו קלח לכ ,םיקלחל קלחנו םייפרגופוטה םיאנתה ללגב

 ,לבוקמכ ,בשחתה אל ךכיפל .לגרס ומכ היה רשי ,ומצעל

 קלחה אוה ,חרזמ דצמ הב. ליחתהש לחנה-ימ תמירז םע

 לכ .תיחרזמ-תינופצ אוה הנופש ,קפואב הארנ אלש ןוילעה

 .ודצל בוחרה "ךלה,,דוכלהמ רישיה 'הבישיו,ה לחנ דוע

 ילב, ךליו בוחרה ושטנ ,תולקלקע תוטנל םרזה ליחתהשמ
 וקהמ בוחרה הטס ךליאו רשגהמ (ןוילעה ינשה קלחה) 'םימ

 םיתניבש ,יהלזי'צ,ה לחנ תא שוגפל ידכ המורד טיו וב לחהש

 תא םהינש וכישמה ,הגישהשמו דאמ הנממ הבישיוה הקחרתה

 ל"נה םימעטמ .אבה םוקיעה דע ,הז י"ע הז ,אתווצב םכרד

 יביכרמ םה ויעטקש ,'גזגיז, ןיעכ רצונו ךוראה בוחרה '"'רבשנ,,

 עטקו עטק לכ ךא ,ברעמל חרזממ השרוב תא הצוחה שיבכה

 ורושיי לע דיפקה דבלב בוחרה ,אוה אלו .וז המגמ לע רמש

 םהילע הקזח םירבעמהו תואטמיסה ,תובוחרה רתי םג אלא

 ...ירשיה ךרדב תכלל הדמה,

 בוחרהמ ינשה קלחה לש ותורשי תמגדומ ונינפלש הנומתב

 רשגהמ ליחתמ םדאמ המוהה הז בוחר לש ותליחת .ןוילעה

 ,ומש תא ול קינעהש לחנהו 'הלזי'צ,ה בוחרו תיזחב הארנה

 אוה הו םוקמ .םורדל ןופצמ םרבעב םיינשל ותוא םירתבמ

 םוקמל איה ףא תכיישה 'ג הנומת האר) .השרוב לש הזכרמ
 .(הז
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 השרוב לש הבל

 םיליבשו םיכרד תמוצ ,השרוב לש הזכרמ הנומתב ונינפל

 תנכושה תידוהיה הרייעה לש הבל-בל .תוחור עבראל םיכילומה
 אל ,הליגר הדוקנ הרואכל .שרומרמ זוחמ לש יחרזמה והצקב

 : תצקמב תממעשמ וליפאו ןיינע תררועמ הגיאו רתויב המישרמ

 םינטק םיתב ,םייוג םטעומו םידוהי םבור ,םישנא ץמוק

 ןיינע תרסח הבחר .בל תמושת םיכשומ םניאש םיטושפו

 לש האצומ תדוקנ ןאכ -- תאז לכב םלוא .הרוצ תלוטנו
 םינופ לכהש ,הבל בל -- הכישמה תנפ ,ישארה הקרוע ,השרוב

 הנומתהש ךכב הצוענ םישנאב תולילדה תביסש רשפא .וילא

 םיקוסע ,םידוהיכ םייוגכ ,לכהש העשב םח ץיק םויב המלוצ

 תחש תריצקב ימ ,הדשב הזו תיבב הז ,ותכאלמב שיא שיא

 ותמדא יחופת איצומו רפוח הז ,תוקריה תגוורע שוכינב ימו

 בושל ידכ ,רתס םוקמב בוש םנימטהל מ"ע ,םתחימצ ןויבחמ

 העיגמ זאש ,םירופל חספ ןיבש םימיב םאובחממ םאיצוהלו

 םייוגה ףא ןכל .ואישל הז בושח המדא ירפל קווישה תנוע

 רוכמל ימו תוינק ךורעל ימ ,הילא םיזפחנו םירהה ןמ םידרויה

 וימגול אלמ אובסל ימו ןושאר םוי תלפתל ימ .ותרצות תא

 תרומת הולימב תוכזל ,בגא ךרדו םידוהיה לש םחזרמ יתבב

 לכ -- רוציקה -- ידוהיה ידיל וידימ תרבועה עקרק תסיפ
 םוקמב תדמוע םלגרש דע םירצענ םניא היתובוחרב םיאבה

 תא ףטועה רדוסה לש המוקמ המ :לאושה לאשי םא .הז

 הטושפ הבושת -- !ץיק תעב בוחרה עצמאבש הידוהיה

 ,הפוגלו-המשל היואר הלמש היתויחא בורלכ ,הל ןיאמ :רבדל

 .השיבל תבוח ידימ התוא איצומ "לאש,,ה וא ,רדוסה

 ןשיקרעט ול ןירקומש "לאש ,, תלעב השא :רבדל ינש םעט

 ותשיבלו הנממ דרפנ יתלב קלח השענו ושבלל איה האיג ,"לאש,,

 ריתע ,םוקמה ריבגש םירפסמ השרובב .השרובב התיה הגוהנ

 ליעמ ותשאו אוה ,ודועמ שבל אל ,ץמנייטש לארשי םיסכנה

 הבה ...(בתוכה והרכוז תאז הפיטעב ףינצ) "לאש,,ל טרפ ןוילע

 וילע :םוקמה :ונינפל איהש ומכ השרוב לש התיעצמאל ןפנו

 אוה -- רחסמ ינינעב יאדוב םיחחושמו םישנאה תשלש םידמוע

 ונימיל :םינוויכ עבראל דרפית םשמו השרוב לש םיכרדה תמוצ

 ךילומה ,הלזי'צה בוחר חתמנ ,ןבולב שובלה ,יוגה לש
 םיטפרקה יסכר יתכריל ,וקמעבש ,תורסנמה רוזיא ,"לדנאה,,ל

 הכורכ התיה םידוהיה שוריגל הנכסש ,בהז יקרוע םעפ ופסח

 בוטה םתכה םלענ ,יבר-תללקל תודוה קרו תאז האיצמל
 ךשמנו ךלוה ,לאמש דצמ ,בוחרה לוממ .הפלח הנכסהו

 איה ,הירופה "סירטיר,ב םירתתסמש בוחר ,סאג-סניבר,ה

 הארנה הלזי'צה רהנ תא רבועה רשגה רבעמ .הקיתעה השרוב
 םשמו תבכרה דע ,הנותחתה השרובל ךלמה ךרד ךילומ קפואב
 םידמוע ונא -- תיזחל רשגהמ .םתריב טגיסלו שרומרמ ירפכל

 -- םשמו דחא מ"ק ךרואל ויתב לע ךשמתמה ,ןוילעה בוחרב
 דצמש הניבוקובב ויתואצותו רהה פולפירפ הלעמב הלוע אוה

 .רגרבצריו השמ 'ר לש ותיב אוה לאמש דצמש תיבה .חרזמ

 ,םינונחל ריכשמ היה בוחרה דצל םהל תלדש םירדחה תא

 תוגרדמ וליבוה תונולחה ינשל תחתמ ,םולשתב הברמה לכל

 תא וב קיזחהש ,ןייטשניבור קישטלאפרל רכשוהש ףתרמל

 ינפל םייוגה ייבסאהמו .הזוקמ רכחש םיצעהמ דירוהש ויתוריפ
 םינכודה רתי םג .םתריכמל ןכוד דימעמ היה הלעמלמ תוגרדמה
 יברעב .ןיפנא ריעזב קוש ןיעכ וויהו תיבה בחורל ודמעוה

 ןמ ואבוהש םיגד תריכמל ןכוד םהילע ףסונ םידעומו תותבש

 ץנאג לידנמ השמ 'ר השרובב גיהנה הז ירחסמ ףנע ,ץוחה

 רגרבצריו השמ (תיתדה הצעומה שארו וכע בשות תעכ)
 הסינכב לאמש דצבש דע ,הרכשהל ותיבבש רוח לכ לצינ

 .היחחפל ץנאג םוחנל הרכשוהש הכוס ול התיה יברה בוחרל

 ,םייוגל הפירט רשב יזילטיא ויה םייונב ,יברה בוחרל רבעמ
 .ןותחתה קלחה רשבמ םמצע םידוהיה םיבצקה י"ע ורכמנש

 הנבגש סילדוד לקנעי לש ותיב גג טלוב םיזילטיאה ירוחאמ
 .הלזי'צה לש ינשה דצמ

 םשל) יחרזמ תוריעצל ףינס ותעשב שמיש ןותחתה הנבמה
 םהיתורבח םע םיטופטפ םשל "יחרזמ-יריעצ,, םיבנגתמ ויה

 ירהש ,םירדחב עתפ ירוקיב ךרוע היה ץיבוקשומ השמ .העונתל

 חקיפ השמש י"פעא .הלא "םלוע ילק,,לע הנמנ יכדרמ ונב םג

 התיה םש) תוטמל תחתמ לא שופיחה חטש תא ביחרהו היה

 תיבב והשימ תא שופתל ודיב הלע אל -- ("הרשכה,, ןיעכ

 .(הכלהכ לעפש "ןיעידומ,ה תמחמ םירמוא שי) תוצולחה

 םיכרצנ ידלי רובע חבטמ םש לעפ השרוב תונש תירחאב

 וליכאהו םינשב וקדקד אלש רמאיי םינוממה לש םחבשלו

 רגרבצריו לשריה 'ר היה ולהנמ .םיבער םירגובמ םג םש

 תובדנתמו םיבדנתמ -- וירזועו תוירבה לע בוהאו ביבחה

 ףאו ויה םירוגמ-יתב ןימימ ץעה יתב .ויה רעונה ינב ןיבמ
 יונב יתמוק"ודה ידיחיה תיבה והז .םהב ויה תויונח המכ

 יונב היהש וינבו ץמנייטש השמ לש ותיב הזמ אצי) ץעמ

 םינכוד ובצוה הז דצב םג (דבוכמו םישרמ המוח-תיב ,םינבאמ

 לש ותיב אוה קפואבש תיבה .תויקדיס ינימו תוריפ רכממל

 ובר תותבשב .השרוב ינויצ לש םנורטפ ,שיפ ןויצ-ןב 'ר

 בוחר -- םהידיא ימי ראשו ןושאר ימיבו הז רככב םיכלהתמה

 ידכ םוקמב ובבוסש םימרדנ'גה שאר יניעלו םדאמ המה הז

 תריכמב םידוהיה והוללחי אלש ,ןושאר םוי תשודק לע רומשל

 ,ושע ינבמ םינוק ויה תואלמ םהיתויונח -- םייוגל םתרוחס

 םניאו םיארנ,, ויהו תוארמ םהיניע וחט קוחה ירמוש יכ

 םיתבה תיזחב ץע"ילספס ויה םיבצינ -- הז דבלמ ..."םיאור

 ינבכ ,לודגכ-ןוטקכ ,השרוב ידוהי תא םיריבעמ ויה םהילע
 םהיניע דגנמ םלענ אל השרובב שחרתהש רבד םושו ,ןורמ

 ליכר ךלת אל :קוספב ורהזנ דאמו םהיתותפש לעמ רס אלו
 .(הכילהב אלו םיבשוי םתויהב ושע הז לכ יכ) .ךמעב

 השרוב תובוחר

 הנופו ברעממ האבה ךלמה ךרד תרבוע השרוב לש הכראל

 םירטמוליקה םייתאמ לש םתיעצמאב .הניבוקוב הכאוב ,חרזמל

 הניבוקובבש יניבוקעיל הינוליסנרטבש טגיס תא םירשוקה

 םידוהיה .םינש (ףלא ילואו) תואמ ינפל ,תשרוב העקתנ

 מ"ק השמחכ וספת ,םתבש םוקמל הב ורחבו וז ךרדב ורבעש

 הצחנ ךוראה בוחרה .הידצ ינשמ םהיתב תא ומיקיו הנממ

 הוהמ וילעש רשגהו ןופצהמ םרוזה הלזי'צה לחנ י"ע םינשל

 ל"נה לחנה לש ודצל .ןותחתל ןוילעה בוחרה ןיבש לובגה תא

 לש הזכרמ רצונ תאז תובלטצה ידי לעו בוחר ןיעכ חתמנ

 הלא .םיישארה היתובוחר תעברא םיפעתסמ ונממש ,הרייעה

 :השרוב לש היתובוחר םה

 (ועצמאבש ומוקיע י"ע םינשל קלוחמה) ןוילעה בוחרה .1

 ךשמנה ןותחתה בוחרה .2 ;מ"קמ תוחפ בשוימה וכרא
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 תבכרה תנחת דע םיתבה תולילדב וא תופיפצב ,ןיגוריסל

 הלזי'צה בוחר .3 ;יצחו מ"ק השלשכ וכרא ,(ףעיסומל םשמו)

 מ"ק העברא לש ךרד תרבכ ךשמתמ ,זכרמהמ הנימי הנופה
 ,םש וררוגתה םידוהי רפסמ .ץע תשורחל רוזיא) לדנאהה דע

 רצע קידצש ,בהזה הלגתנ וירהבו םיילרנימ םימב הצחר רתא
 בוחרל לאמשמ "יבר,ה בוחר .4 ;םידוהיה תלצהל ,ודעב

 -- םדוקה לש והצקב .5 ;(שדחה לודגה הוקמה םש) הלזי'צה

 ונממו) תויפלתל וב יוגב יברה ןומרא -- "לסעג-סיבר,ה

 ולובג לע ;םידמלמה תירקו םילדה רוזא-טנירפה .6 ;(ומש

 תונחט יתש ;ןשי הוקמו ןוילעה תסנכה תיב תיזג ינבא יונב
 -- הסורטיקה בוחר .7 ;ויתוכריל תועובק תידוהי תולעבב חמק

 ארקנ ומש לעש) גלפה לש לאמש דצב םייונב וידוהי יתב

 םידוהיה םהינכשכ ,קשמ ילד םירכא יתב -- םלוממו בוחרה
 שריה-םהרבא השמ :וז הנוכשב וררוגתה םינויצ השלש)

 ייע תענומ רזייל-בקעיו בייל-אדוי לש םימ תנחט (השנמו
 היה ,הקיתעה השרוב איה -- סירטירה .8 ;הסורטיפה לחנ
 שריה בקעי 'ר ןושארה ברה ירוגמ (ןושארה) ,ןימלע תיב הל

 םג .םש המקוה ליפאו לזיר תוחפשמ לש םתנחט ;הב ויה

 ותיבב םש החתפנ ץראל הילעל ןמצע תוניכמה תונבל הרשכה
 ;(ישילשהו ינשה) ןימלעה תיב תטמס .9 ;ץריה לש

 ;'ילדג 'ר ישישה טחושה תטמיס .11 ;ומצע לידנאהה .0

 הנחט -- תבכרה תנחת תנוכש .13 ; םלושמ אפורה תטמיס .2

 לכ .בהז יריגרג ןכותבו בצחמ ישוג תורפעל תנחוט םידממ תהבג

 תודוקנ עברא דוע תונמל שי הל הצוחמ לבא ,הפוג השרובב הז

 ץרעידב .15 ;הב ררוגתה לשיפ קחצי-הידפער .14 ; בושיי
 בייל םוחנ-הניטניפ .16 .םש ובשי ןייטש לשיפו ץרעה ףלוו

 הצק אוהו -- מ"ק םיעברא לש קחרמב -- לוסעש .17 ;דועו

 המלש היהת הנומתהש ידכ ;השרוב לש ילפיצינומה הלובג

 ; הסורטיקל רבעמש רודאורטניא -- 18-ה תא ףיסוהל רשפא
 בוחרב .ףלוו -- ותיבב ,וירחאלו קיטשרעה רזייל :וירייד

 "שדוח ידמ,ו "םייח ץע,ה :תסנכ יתב ינש םיאצמנ ןוילעה

 ויחאו ילהשמ 'ר ןיידה יתב ,ןותחתה נ"כהיב ,זיולקה-ןותחתב

 ףינס ,םיזילטיאה .הצעומה תיב איה ,"הירלצנק ,הו לארשי 'ר

 ,תחקרמה תיב ,םיינע ידליל החראהה תיב ,"יחרזמ יריעצ,,
 ,היסנכ ,הירמרדנ'גה ,שיפ ןויצ ןב 'ר תנחט ,תונבל ןודעומ

 הרבחה ("עימק,ה םע) ןשיה תסנכה תיב ,הוקמ ,רפסזייתב
 השרוב ימי תירחאבש תוברל אלא "דועו,, ןיאו ,דועו אשידק

 לש היתונבו הינב ןכש ל"גה הרבחה לש התדובע החפקתנ

 םודצו הז בוחרב ולבוה ,הנורחאה םכרד תא וב ושע השרוב
 הבוטה תונשבש ,היצמוחו הילוועמ השרוב יעשר תופחדמל

 ידיב םורסמיו םעז ימיב םב ודגבו ושחיכ -- םיבהואכ וארנ

 התיה אל הרובק םגו חבטל םדירוהש םדא יחבוז סמח ישנא

 .םהל ךתמקנ תא 'ה בשה -- םהל

 ינשה תורבקה תיב ערתשמ וילעש (העבגה) רהה-קפואב

 םיקיתעה םירבקה לע םיריתכמ לוממש םיצעה ,בושייה לש

 יתלבה ישילשה ח"'היב -- וירוחאמ) ותחיתפ תישארמ םנמזש

 'ולזגנ, וימימש) יתוכאלמ םימ לחנ רבוע רהה תולגרמל (חארנ

 רעטכורפ םיחאה לש הרסנמ עינמ אוה ותישארב (הלז'צה לחנמ
 תולעבב כ"חאו) שיפ ןויצ-ןב לש םימ תנחט -- ותיעצמאב

 תא הצוח ,הלאמש םימה תמא הנופ הנחטהמ (ל"נה םיחאה
 הכאלמה תיב ילגלג תא םיעינמ הימימו ותלחתב ןותחתה בוחרה

 םירגנוה םירצונ (רכאמרדר םיררק) םיאנפואה תחפשמ לש

 ינש ןימימ (רצ ימיב השרוב ידוהיל ץצור הנק ויהש םיעשורמ

 תויונח -- הטמלו םירוגמ תמוק הלעמל םישרק םייונב םיתב

 | .שיפ ןרהא תיב אוה רהל תחתמש תיבה

 ''...םורבק אלא םברק ארקת לא "'םלועל ומיתב םברק,,

 ןימלעה יתב תשלש

 ,ודעיו דחא לכ ,םהל ודעונ םידחוימ םידיקפת םתשלשל

 תא טולקל ליחתהש ןשיה אוהו ,ןושארה :ודיקפתו תיב-תיב
 םינושארה םידוהיה ורחבש ירחא תודחא םינש ,ורפע ינכוש

 תא שמישו ויה תוטלוב ןהיתויתוא-ויתובצמ .וב תבשל םוקמב

 לא השרוב הבחרתהשמ .הנש םישימחו האמכ תידוהיה השרוב

 תנמטהל -- הזכרמב עקרק יחטש הצקוהו "סירטיר,,ל רבעמ
 ,ואוב, :םיתמל ארקלמ קספ -- ץראה לכ ךרדב םיכלוהה

 לולא ימיל טרפ ,השודק לש שומיש ללכמ אציו -- "ילצב וסח
 םמצע םיפפוכ ולחהש ויתובצמ תא ויה םידקופ זאש ןורכז ימיו

 ורגס בוחט בוזא יחמצו ,ןנבא לע הקורי ולעהו ,םימי בורמ

 ןיבש םיליבשה תא ושביש םיחל תכלש ילע ,ותרגסמ לע
 ןיישגו ןירבוג "םינומט הפ,ש ודיעהש ןורכזה ינבא תורוש

 ודילוה ,השרוב לש היתואטמסב ויה םיכלהתמ םעפש ןיאדוהי

 ונמזוהש דע התמדא תא ודבעו היקוושב ורחס ,םואישהו םינב
 ,רבא-ילעמו-הרג ילעמ םייח ילעב תעכ .יח לכל םייח קובשל

 אלא ; תולודגה תובצמה תורוש ןיב םימסרכמו םיפחול םיעור

 ,הברעה טוביח םוי ,הנשב .םעפ :ותשודקמ ירמגל עקפוה אלש

 השרוב ידלי וילא ויה םילוע ,הבר אנעשוה ינפלש ברעב

 ,ליל ותוא .רחבומה ןמ לחנ יברע ,ויחישמ תויברומ שולתל

 אלמתנ וב םירועינ תויהל הוצמש םיעיקרה תעיקב ליל

 םיניכרמ םבר תיב לש תוקונית ,םיקקוש םייח הז תוומרצח
 .תוברעה טוביחב םתיב יכרצל "תונעשוה,, םיטקלמו םוג תא

 -- הינויצמ םיפסכ תעבות "לארשיל-תמייק-ןרק,,ה לחהב
 .םהבש םיינעה .זכרמל וחלש ןוידפה תאו תויסנכ-יתבב םורכמ

 חבטמ תא וביטיה התרומתבו וז תיתנוע הרוחסב ורחס --

 .הרות תחמשו תרצע ינימש יגח תארקל ,םמא

 שדחה םייחה תיב

 הפוצה רפכה זכרמב העבג שארל הלעוה -- ינשה אוהו
 םירבק אלמתנ ןוטלשה יפוליח דע .השרוב לש הבור ינפ

 םשמ ףיקשהל-בגאו "תובא רבק,, לע חטתשהל םירקבמ ןימזהו
 םירהממ ,םילמנכ הטמל םש םישחרמה הישנאו השרוב לע

 םתחונמ םוקמ תא םירחשמה .והשעמל שיא-שיא םיזפחנו
 וקיספהשמ .םיאפרה תעבגב םתייהש ירחא ,םהיבורק לש

 לבתב םתילכתו םייחה ןולדחו םלועה לע הבשחמ תולעהל

 םיצאו םה ףא םירהממ -- םהילע רשא לבהה ימיב הצרא

 .םייח םדועב הנממ טלמיהלו םיאכנה תעבגמ תדרל

 ישילשה דעומ תיב

 אלמתנש רחאל רדוקה ודיקפתל והודיעוה ...ןורחאה אוהו

 "ךונח,ל ופיקהל בושח םדא אשידק הרבחל ןמדזנשכו ומדוק

 חפנש השרובמ יברה לש ונב אוהו ,שדחה םייחה-תיב תא וב
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 ינפ תא אוה לבקמ זאמ .כ"הויצומב הרוהטה ותמשנ תא
 וילא םיפוצה .וקיח רפע תמדאב םנימטמו םייח םיקבושה

 שחל תא םיעמושש םהל המוד בונגו ףוטח טבמב הטמלמ

 ףטפטמ אוה הככו -- םהיתומצעב רימט דער ריבעמה ,ותרמא
 םיכירצ םכניא ,הטמ ירד ,םכרובע יתא םוקמ הנה :וירמא
 .םכייח תא העש יפל ויח ..םכל ןיתממ ינירה ,זפחיהל

 םישק הדרטבו לוטלטב םתוא םיאיבמו םיתמה תא ויה םיאשונ
 ,יעלסו םוקע ליבש ,ךרד אל ךרדב רהה הלעמב םיקרפמו

 אמלע ,ומל'ע תא בוזעל ותעש העיגהו רמוחמ ץרוקש םדא

 וא תפחשהש ימ וא .טושקד אמלעד אלכיהל סנכיהלו ארקשד

 הררחיש -- תובר םינש הז ותוא הנעמה תרחא השק הלחמ

 .ותמשנל עוגרמו ושפנל החונמ ןתתו וימי ימדב הנועמה תא

 השרוב לש יילילג ה

 הניטניפ ; םידוהי ינש -- ץרעידב ; (דחא ידוהי) עידעפער
 השלש -- לדנאה ;םידוהי העברא -- לוסעש ;םידוהי ינש --

 םימב םירישע ,השרוב תביבסב ויה הארבה יתב ינש .םידוהי

 תונחט רשע .החראהו הינייגיה-יאנת אלל לבא ,םיילרנימ

 תולעבב עבש -- םייתוכאלמ םימ ילפמ י"ע תוענומ חמק

 וזו) תידוהי תולעבב רשע -- ץע תורסנמ הרשע םיתש .תידוהי
 חלשמ לכב -- הכאלמ ילעב .(תידוהי תונלבקב--אזוק-יוגה לש

 ,םיחפנ ,םיחחפ ,םיטייח ,םירלדנס ,םירגנ -- םיקסוע ויה די

 ישוע ,םירפס יכרוכ ,םיחייט ,םיאנב ,םיצע יבטוח ,םירנת
 תורדק ןוקיתב ,תוננגב ,תונטייחב :וקסע םישנ .דועו .תויציצ

 .תוצונ תטירמו תורפסב ,(ןירעטארד) לזרב יטוחב סרח

 וקפיסש תוניעמהו תוראבה דבלמ ,םיגלפהו םילחנה הלאו

 ,םהירחאלו םהינפל םהילע וכריבש ,םידוהיה השרוב יתושל םימ

 (הפ) הרו'ג : םהיתורסנמ ילגלגו םהיתונחט ינפוא תא ועינתה
 אילאוו ,ץרעידב אילאוו ,הניטניפ -- אילאוו ,עדעפער
 ,יולסריפ אילאוו ,אינשזוקוקה ,הלזי'צה ,הבישיוח ,לעיניקרי'צ

 ורש ,םיסבכה תא וניבלה הלא לכ דיל .הסורטיפ ,הקרוקיס

 ,וצופינ רחא ןתשפה תא ונביל ,חספל םרישכהל ץמחה ילכ תא

 וצחר םהבש םילודגב .ויטיהר תא וצחירו תיבה ילכ תא וקינ
 תורבוד וטישה ףא תונושארה םינשבו םיגד ודצ ,המחה תומיב
 וקספ ףעז ימשג ימיבו םירכסה תחיתפ םע ,ואגש ,םהימימ לע

 ופרגש םינודז םימ ילושחנל וכפהנש ,םהילג לע הכרב איבהלמ

 תולובג וגיסיו םהיקיפא תא וסרה ,םכרדב עלקנה לכמ וררגו

 .םייאל םהיתב תאו הסישמל השרוב ירוורפ תא ונתיו
 יבשותל היתש ימ יקפס דימתמו זאמ ויהש ,םילחנה

 ונבנש הריסנה יתב תובר םע םנואמצ תוורלמ וקספ ,השרוב
 םהילג לע םתרוסנ תא ףיצהל םהימימ לע לטוהו םתפש לע

 וז תלוספל .םהמ הקיחרהל דבלבו ולכוי רשא לכל הציפהלו

 ,םרב .ורעכתנו ורכענ םימה .הסואמ ,תרחא תלוספ התוולתנ
 תליחת דע העמק ןיתמהל תרוסנה התווטצנ ףרוחה יחריב
 ןותלקע ישחנל םילחנה תא ךפהש חרקה סומיה תנוע ,ביבאה

 תחתמש םימה ורהטינ הלא ןואפק ימיב .םיקירבמו םימליא
 .חרקה הבעמב רוח תביצח רחאל םשמ הלדנו חרקה תבכשל

 .ויתודג לע אלמ הלעוהו ראב ךותלכ 'הריפח,ל דרוה ילדה
 הלודה איבה ,ספאל תחתמ הברה הדרי רוקה תלעמש םימיב

 .ותיבל חרק אלמ ילד

 השרוב תא םיפיקמה םיסכרה יאישש תובר םימ תושרפ

 תא ורישעהו םילבואו םיגלפב ולגלגתנש םהילזונ תא ושירפה

 תיחו ףנכ ףוע ,המהבו םדא וקשה םכוליה ךרדבו הבשיוה
 םיאיקמ ,חרזמ תומרו םורד תוגספו ןופצ יררהמ םידרוי ,הדשה

 םימשגה תומיב וגפסש םהימימ תא תוניעמ יקיפא םברקמ
 ברעמ דצל םתוא םיחלשמו תורוצה יריתע םיגלשהו םיזעה

 לע ובשיתהש שרומרמ ידוהי לש םנואמצ תא םיורמו חותפה
 תואמ המכ ךשמו השרוב ידוהי ושעש ךרדב ,םילחנה תודג
 .םתמרז תרמזל וניזאהו םהב וצחר ,םהימימ תא ותש הנש
 םהיחאמ םורד דצמ םידרויה םימה יגלפ םה םיבורמש ליאוה

 תא םיבכעמ םהיצעש תורעיב ןושארה רישע ךכיפל ,ןופצבש

 ןבשמ תא םיטיאמ תוקזח תוחור ;תרמשנ המדאהו ףחסה
 -יקורי תונליא ילע .שפנ יבישמ םילילק ריוא ימרזל םיכפוהו

 םילבורטציאו םירבונצ ,ולפנו ורבתשנש םהיפנעו ורשנש דע
 םינש תב תיבובקרל ופרטצהו םהיאפע תא ובזעש דקתשאד
 הלוביק תיב תא םילידגמו עקרקה תיבובקנ תא םירפשמ ,תובר

 תולודג תויומכ תגיפס תרשפאמ וז תויבובקנ תבכש .םימל

 תעבונ ןאכמ .תונותחתה תובכשל תויטיאב םיזקנתמה םימ לש

 יחטשו םירכאה לש רושימה תודוקנו תועקרקה לש תוירופה

 תא םידוהיל וקפיסש םהו -- םתיבל ביבסמש תואלקחה
 םיבורמ הז םעטמ .םנג יחמצ ראשו םהיתוריפו םהיתוקרי

 יחרזמה התיצחמב ןופצ דצבמ םורד דצב םירכאה ירפכ םה
 תוחימצמו איה תטעומ ןופצה תומדא לש ןתוירופו השרוב לש

 יחטשש םורדה רוזא תמועל תוריפ ילד םיחישו הערמ יבשע

 תוריפ ירוטע םיצעו המדא יחופת ; לעוש תלובשו סריתל החלפ

 תביהרב הרוצב םינווגמ םיספ םירוזגה םהיבחרמב םיערתשמ
 .ןיע

 -םורדב ודקדקש שלושמ תומד םיטפרקל תוושל םג ןתינ
 הצקב -- וסיסבו ('הלסיו,ה תורוקמ דילש) היצילג ברעמ

 תספות השרוב .הרושימיט ריעה תברקב םינוליסנרטה םיפלאה
 תיחרזמה עלצה לש הזכרמ תא וז תיפרגופוט תינבתב
 .המודמה שלושמחמ

 .הל ביבס םירה ןכש ,אוה יתשבי -- השרובב םילקאה

 --דע העיגה םירהה יאישב .229--18% : תעצוממה הרוטרפמטה

 הדמעו הפירחה ,ראורבפ-ראוני -- ישדחב וליאו ליגר רוקב ,3
 ץיקה רתויו .109 דע :ואישבו סורטיפה תולגרמל 59-ה לע

 מ"מ 1000-מ איה םיעקשמה תומכ .םיננע אלל חונו םח אוה

 תרשח םימשגה תנועב םמצע לע םיכשומ םירהה ןכש הלעמו

 .םירעוס ףעז-ימשג ןומהב השרוב לע םתוא םיקירמו םיננע
 :התוא םיפיקמה םיסכרה לעמ וקלחנ םימ תושרפ שולש

 :הגיצנו -- תינופצה ;"הבישיו,ה :הגיצנו -- תיחרזמה
 גלפ אוה הגציימ -- םילזונה תטועמ תימורדה ;'הלזישט,ה
 ןרקיעב ןה ןופצה-תומרש דועב .םימ-ילבוא דועו 'הסורטיק,ה

 רעי ולוכ טעמכ אוה יחרזמה דצה -- הערמ ירכו החלפ-יחטש
 תונינילפה םהו וחאה-ירכ יבחרמ םיערתשמ ושארב קוו

 םיממורתמה םירידאה םיקוצה תומוח -- םתמועל ("םימלָא,,ה)

 תא םיביהרמה םינווגמ םיחטש לע םיניגמו םירמוש ,המורדב
 העקבהמ םמורתמה ןותחתה קלחה :םתוארמ יונישב ןיעה
 -ירפאו תחש תודש ,םילקה םהיקשמו םירכא תותקב עורז
 .םהינימל ירפ-יצעו תוקריו האובת

 לעו ויתולגרמלש תורעיה וק חתמתמ -- םהמ הלעמל
 לע בלחה תרצות םיקפסמה רקבו ןאצ ירדע םיעור ויתונורדמ

 םינולאהו םיטחמה תורעיל לעמ ,האמחהו הניבגה-ירצומ לכ
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 םייניפלא וחא-ירכ ,תורעיה וק רבעמ .םהינימל תונבילהו

 תריצקו םיבשעה םוסרכ רחאל לד הערמל םה ףא םילצונמה

 סורטיפה הלעמב ,ךליאו ןאכמ .תורעיה תיתחתמש ששחה

 ההכ-הקורי העוצרבכ רגוחה רב-יחיש תושרוח לש ךבס דכלתמ
 -יפושחמב הלגתמה סורטיפה לש וינתמ-ימורעמ תא הסכמו
 ,רוגמ ירוצ לש םישוג םילועו םיהבגתמ ךליאו ןאכמ .ויעלס
 םהב םיברועמ לוח תולבטו טינארג ינבאש םיקוצ תורשרש
 דגנמ דמוע םויאה סורטיפהו -- םימורמ-יהבגל םיליפעמו

 הטעמ תא וילעמ טשפ םרטב ,םרב .דוה ארונ ,ונואג רדה לכב

 :ורמא ינפלו רצויה תיבמ ותאצ םויבכ םוריע בציתהו קוריה
 תוחורקה ויתועלצ תא אוה לבוט -- "אשד ץראה אשדתו,
 סורטיפה יבשותש םגא אוה -- םימ תכורב הכירבב ןצחורו
 "חונ לש ותבת,מ שרק רקדזמ ותיתחתמו "רוזעי,, ול ןירוק
 ויעיקבמ םיינשב ,ןנוצה וקיחבו םינדיעה ףולחב ןבאתנש
 לודגה ,םינוחרקה םהו -- ויעושעש ידלימ םיינש םיניבלמ
 -- ?חא תדמ תיצחמכ-ןטקהו ,1 ובחרו מ"ק 2.5 וכראש
 ינופצה ויצח תא ארונה חרקה תוסכב ,ןושילשה ןדיעמ םידירש
 אוה יח דע -- םירה שארב םגא ותוא .ץראה רודכ לש

 תינוטקסה הפוקתב םימה גוסיהב ,עבטה-ינתיא-תוכופהתל
 הרצ העקב סורטיפה-יתכריב ,םנברוחל רכז םהירחא םריאשהב

 תודג דיל םידוהיה תושרל המצע תא הדימעה ,תכרואמו
 'מ 1.500"כ לש הבוגל) התוא םירתבמה םיגלפהו םילחנה
 םישמשמו םיבחרנ הערמ ירפאו אשד ירכ תורעי םיסוכמ

 םידוהיה תולעבב םבורב ואב וללה עקרק יחטש .(הנקמ לודיגל

 --  רקעבו רובצ ינינב ,םיגגו םיתב הרהמ דע םוסיכ וללהו
 .ב"ויכו תואווקמו תסנכ-יתב

 הינבה הרצענ ,העמק םמורתהל רושימה ליחתהשמ

 הררוגתה םירהבש אצי .ויה םהלש תומדאהש םא ,תידוהיה
 רפכה יבשותל ילכלכה ףרועה אוהו -- תיכאלווה היסולכואה

 לש תותקבו םיתב וסוכ םירהה יעלצו תודשה יבחרמ .ידוהיה
 םתודש לובי ,תיאלקחה םתרצות תא ויה םידירומ וללה .םירכא

 תא םידוהיה תויונחב םמצעל ושכר םנוידפ ףסכבו םהינגו

 הכאלמ-ילכו םידגב ,תיקדס ינימבו הדובע ילכב םהיכרצמ

 יבשוי םהינוק רובע םוניכה השרוב ינוונחש םירבד דועו

 .םירהה

 השרובל םיטלמנ םיוגה ברח יטילפ

 ןיא השרובב ועקתשהש םידוהיה ינושאר לע -- םינושאר
 םוקמ הזיאו אצמיי ןיאמ -- םאצומ : תונעל םינכומ תורוקמה
 ןיא -- םיתעה יעדויו 'ונב ןיא, :םירמוא םינויכראה ? םאוב

 תדידנ ירחא בוקעל ידכ םהב ןיא -- םיטעמה םיכמסמה .ונמע

 .וב וכרד אל דוע םירז ילגרש ,הז רתסומו יובח קמעל םידוהי

 תוקיתע תולהק לש ןנברוחמש אוה חינהל רשפאש המ

 השרובו יאשרומרמה בושייה תודוקנ ונבנ תוינופצה םיטפרקב
 הנברוחמ תירישעה האמב דוע םידוהי ואלמנ וללה .םכותב

 היסורל ,םירקוח תצקמ תעד יפל ,וטלמנש תידוהיה הירזוכ לש
 הטשוק -- ןוגכ ,תורחא תונידמלו היצילג איה ,"המודא,,ה
 ןינקו רחסמ םשל ןכל םדוק דוע םשל ואבש ,הנטקה היסאו
 םיאבהו םירטטה תשילפ הליחתהשמ .םש ובשיתה םהמ םיברו

 המק -- לימח יסגלק תוערפו םיקזוקה תולפנתהו םהירחא
 םג םוליבוה םירהה-יליבשו תורעיה יקמעל תלהובמ הסונמ

 לצא רומגו יונמ ךכיפל .הכותב היורש השרובש ,וז העקבל

 רבכ חותפל שרומרמ לבחב בושיי תומוקמ לע תונורכז-יבתוכ
 חתפ תא (16-ה האמה לש הנושארה תיצחמב) ח'ת תנשב

 תמחמ םיטלמנו םיפדרנ םידוהי ינפב שרומרמ תעקב ירעש
 חונמ ןתניי רשא דע ןאל תעד ילבמ ךלוהו םדימשמה ךרוצה

 -- תירוטסיהכ תאז העידי תוארלו החנהל םידי שי .םלגר ףכל

 רוצה יחצור ושלפ 1530 תנשב :התעייסמ הקיתע המישרו
 םשפנ לע וסנ םרתיו םידוהי 300 הב וגרהו יאמולוקל לימח

 שרומרמ לש הרבעל ונייהד ,ריעל םורדמש םירהל הלהב תסונמ

 םהיליבש ,םהיתואיגו םירהה יצירח (רבונה .נל הלוצמ ןוי)
 .הבישיוה קמעל םואיבה ,םיגלפהו םילחנה יקיפאו םילתלתפה

 ,םלגר הכרד םיטלמנהמ טעמ יתמש רעשל ןתינ ל"נה יפל

 םידוהיה המה םהו השרוב תמדא לע םיכרד לוטלט ירחא

 .השרוב ידוהי תובא ,םינושארה

 (בי ,גכ .שי) יילארשי ינב ,דחא דחאל וטקולת םתאו,

 החונמה לא אב םידודנ יעגי

 הירטסוא) שרומרמל ברעממש תוצראה ידוהיל םגו ליאוה

 םש םידוהיה לש םתבש תא ומיענה אל (הינמרגו הירגנוה
 םתסונמבש ,חינהל רשפא ,םהישוריגו םהיתופידר תא וברהו
 ביהרמה ףונה .הז ללכב השרובו הלאה תוזוחמל ועיגה החרזמ

 רקעבו וב שחורה יחחו חמוצה תעפשו עבטה יאלפ ללש םע
 הטקש םהל התארנש ,הינעהו הטושפה ,תייוגה היסולכואה

 תולודגה םירעב םישחרתמה תוערואמה םע םהל ןיא רבדו

 םבל לע רבדל ודחי ורבח הלא םימרוג .םהיטילש תוריבבו

 םותיפ ,םהידודנל ץק םישלו םלגר ףכל חונמ םישקבמה לש
 ןינע ,ןוטלשהו תוזוחאה ילעבלש ,הרובס תרחא העידי .ותפייו

 ויהש ,וללה םיכלפל ידוהיה דוסיה תסנכהב םהל היה דחוימ

 תיקנסור וא תינמור ,םמע ינבמ אלש הרז היסולכוא םיבשוימ

 השרובב -- הכ םאו הכ םא .םינבה שיאל םהל אהי ידוהיהו

 ,פולסירפה ירה .ברעמהמ םיאבה םידודנ יעגיל ךרדה המסחנ

 הנמדזנ השרוב -- חרזממ םירהה ךרדמ םיאבל םהילע ורגסש

 םתחונמ תא ואר ,חכ ישושתו תכל יאלנ םהילעמ םתדרב ,םהל

 םידוהיה ינושאר ןיב הלא םג .הב ןוכשל ובאיו המענ איהש

 שיאו יהשלכ המישרב רכזנ אל םמשש םינומלאה ,השרובב םה

 תורבקה תיבבש תובצמה תובותכ תא ףושחל הסניש היה אל

 .ןבבודלו ןשיה

 ךלפל םידוהיה תדידנ הלהנתה םיכרד עבראב
 :שרומאראמ

 -ראמל תירטסואה הניבוקוב תא הרשקש ךלמה ךרדב .1

 םינשב (ש"מי) ל"ימח תריזג יטילפמ קלח ,תירגנוהה שרומ
 .השרוב תא ורבעו ברעמל חרזממ ,הב םכרד ושע ,ט"ת--ח"'ת

 תופידרה ימיב ;חרזמל ברעממ :ךופה ןוויכב ךרדה 2
 -נארתלו הירגנוהל םהידודנב ועיגהו םידוהיה ושרוג הירטסואב
 .השרובלו שרומראמל םשמו -- הינוליס

 הניירקואב תוערפה ידירש תא וליבוהש םירהה יליבש 3

 לש הבושיי ימיב) הצינ'זיו ייעש שומר'צהו טורפה יקמע ךרד
 דע השרובמ -- לגרב ,ךופה ןוויכב וז ךרד הידיסח ושע השרוב
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 חונמ הנתנש התיה הנושאר השרוב .(ץינ'זיו ירומדא ריע
 .םלגר ףכל

 ירתבב) ןילופו הינמרגב תופידרהו תוריזגה יטילפ 4

 ןופצמ םכרדב ודדנ (סורדוטפרקבש 'הסיט,הו 'ה'זונר'צ,ה תועקב
 -- תישימח ךרד הנשי ילוא) .ועיגה 'הבושיו,ה קמע דעו םורדל

 -- םורד דצ .(ףיסומ דע דוסאנמ -- הולאסהו שמוסה יקמעב

 דעב םיענומ םהיקוצו 'סורטייפה יסכר ןכש אוה רבעמ לוטנ
 .םהב רובעמ ינשה ורבעמש שונא לגר ףכ ךרדמ לכ

 ךשמ) תונוש תופוקתב השרובל םידוהי ואיבהש םיכרדה

 ;חרזממ היבוקובמ .1 --  (המויק תונש םיתאמו םישמח
 -נרטמ .4 ; ברעממ הירטסואמו הינמרגמ .3 ; ןופצמ היצילגמ 2
 .תיברעמ-תימורד הינוליס

 תידוהיה השרוב לש הליג

 -רטכורפ האל-הניפ הדיעמ תנינעמ תישממ תודעב
 -תרייע תומדק לע ,תוליכשמה השרוב תונבמ תחא ,ץיבונועמש
 קפקפל הביס ונל ןיאו הנורכזב הלופכ תרוסמ -- התדלוה

 אבס .א :ונידיבש תורוסמה רתיל איה תמלוהש םג המ ,הב

 ותויהב ותעשבש ,ןקז יפמ 'רדח, רענ ודועב עמש האל-הניפ לש
 הליגו הבצמ ,ןשיה ע"הבב תונעשוה וטקלב ,דלי אוה ףא

 ייח תונש ,הבצמה לש םינשה תאמ בושחו אצ .הנש האמכ
 התאצב איה היתונשו הלש אבסה לש וימיו התוא הארש ןקזה
 הנש םישימחו םייתאמה תא תוחפל אצמתו -- השרוב תא
 תא ,התירכהו תרוכה הילע הלעש דע השרוב לש המויקל

 -ףסוי 'ר לש ותשא ,לדייא .ב .'ה ימש תחתמ תידוהיה השרוב
 -סלדייא, ,המש לע ארקנה עודיה רהה תלעב ,רגרבצרו יכדרמ

 ,(1924 תנשב הרטפנ) םימיב האב רבכ התויהב הרפיס ,'גראב
 ימיבש הל הרפיסש ,הבוט הבישב המלועל הכלהש המא יפמ

 ,התחפשמ ישארמ דיוד אבסה לש ותבצמ תא התאר הירוענ
 ,אבסה תונש תא ףרצו אצ .הנש 140 תב הבצמה התיה זאו
 התריטפ ירחאש םינשהו לדייא לש היתונשו אתבסה לש הייח
 וניאר אל תובצמה תא ונא .ומדוקמ לודג רפסמל עיגתו --

 תא ונישע ,תיב ותואב תונעשוה ונטקיל ונא םגש י'פעא)
 (ןתאירק התיה השקו הלכו ךלוהה חריה הגונל ונתכאלמ
 התורח תובא תרוסמש ,תמא ירבוד יפמ םהילע ונעמש אלא
 .תורפוסמו תורזוח םהשכ םינתשמ םניאו םנורכזב

 םינשה םישימחו םייתאמ לע החטבב רבדל דוסיה וגל ןתינ
 -ימאל ןתודע הנחת ,תורוסמ עברא -- תידוהיה השרוב ייחל
 תעיטנ לע ביטיק-בוסוק-ירהמ 'ט"שעב,ה תעבצה .א :ןתות
 ,השרובל םשמ ךילומ רשי וקש) שרומרמ קמעב תודיסחה ןג
 ;ט"ת--ח"ת תונשב יאמולוק-יטילפמ ידוהי רבכ הב ויהש

 הויצ ט"שעבהו םירהל האבוהש השרובמ תדדושה םירמ .ב
 תשא לדייא .ד .האל-הוניפ לש ןרופיס .ג ;התיבל בושל הילע
 היבושחמ ,ותעשב םעמ םרומו םינפ אושנ ח''ת) ,יכדרמ ףסוי 'ר
 .השרוב לש היריקיו

 "השרוב, םשה

 יתכריב הזה יובחהו ענצומה בושייל קבדנש הז רזומ םש

 רשפאתתש תינושל האוושהל ןתינ אלש םש תועקבו םירה

 -הבישיו תא שרפל ןתינש םשכ) המעט תא תולגל ךכ ידי לע

 -'שימלחה, -- 'הלזי'צ,ה ,'עלוסמה,-'סורטיפ,ה תא ,הנוילעה,
 (לאמור-ינמרג---ישילשהו ינוי--ינשה ןל יואלס דוסי--ןושארה

 הנתשנ אלשו הז םשב ארקנ דחא בושיי תוחפלש ,השרוב

 אלש ינפמ יאדוב ,ןוטלשה יפוליח םע תומוקמה רתימ טעמכ
 השק אלש המוד !ינשרד :רמוא הז םש .ול םוגרת ואצמ

 חרזממ םהיתוגלפל םיטוגה יטבש ודדנ המודק הפוקתב :ושרדל

 ,רבעמל חונהו הואנה קמעה םג םנימזה הברעמ םהידודנבו
 וז החנה .הפוריא תוצראל םהינפ תמגמל םכלהמב ותוצחל

 רוקמ היפלש ,תלבוקמ הרעשה לומ םינפ לא םינפ ונתדימעמ
 רחא שרוש ומוקמב תישלו הכרפלו -- הדוסיב חנוה יואלס
 ונתחנה יפל שרפל ןתינ ךכ י"ע .יתוג שרוש ,השרוב םשל

 תוברעמ םתאצב ,םהיתונומהב םיתוגה תונחמ ףולחב :ליעלד

 תא ורבעו הבונדה םוחתבש המור תוכלמ רבעל היסור םורד

 תאו ויסכר תוגספ תא םתוארב 'סורטיפ,ה ילגרלש העקבה

 :ורבעל וארק ,םהינשב םימש םירקודה םידדוחמה ויקוצ

 ; םיננעה תורעשב השירבמה הגספ ,תשרבמ -- רמולכ 'עטשריב,
 -- ונייהד ,שראב,, ראותה תא -- רתוי הבורק הרעשה וא

 אל הז םעטמו) ךושמל םוקמב -- החוד ,בידא יתלבו סג
 תומוקמ הברהב תאז ושעש יפכ םהילהא תא םש ומיקה

 םרג הז םירה קנע ילגרלש םינוחרקהש רשפא םג (הפוריאב

 תוממותשהב םפיקשהבש ,ול שוריפ אצמנ אלש הז רזומ םשל

 םינוחה ינפמ םתסונמ ךרדב ושגפ אל ותומכש הז םירה ליפנל

 ןקז ויתחתמש שארכ םדגנל והוויש ,רטסינדהו ןודה תולפשמ
 ןומרח רה :הושה) "טראב,, --'ןקזה, והוניכו (םינוחרקה) ןבל

 .חיש-שא, -- היורצ 'ק, -- ןקזה םיברעה יפב הנוכ גלשומה

 ויה םיבשוימש ('םיצומ,ה רבכ ילואו) םינמור-וקאדה םיבשותה
 םעמשב יאמור-ינויה ומש תא לביק םהיפמש רההו הז רוזיאב

 לומל תינפומ -- טראב וא טשריב וא שראב :האירקה תא

 הנושו םשה שבוש ןמזה ךשמבו הירחא ורזח ,אלפומה םרה
 זמ ומש בושייהש ירה .אשראב -- תיחכונה ותרוצ תא לביקו
 אלא תינוציח הניחבמ ול אב ,םורד דצמ וילע ףפוחה רהה

 ,תימיגפ הניחבמ םידוהיה ויבשות תא למסל היה דיתעש
 רסוחו העידיב יוקילו תוטשפ ןויצל ןכש :תוהמבו תוכיאב

 תחתמ תלדגש ךב םיריכמ :רמול השרובב ויה םיליגר ,הנבה
 סורטיפה לש ויטעב ךילא רדח אל רבדש :רמולכ "סורטיפ,,ל

 םלועב ינשה ורבעמ היוצמה תוברתה דעב םסוחו דמועו בצינה
 .ךילא רובעמ לודגה

 השרוב לע רבוע יגולואיג ןדיע

 יחרזמה הקמעל סנכנו הרבועו השרובל ברעמהמ אבה םדא
 ויתורוקמל ותוברקתה םע וצקל עיגמה הבישיוה תעקב לש

 סכרב םירה איש -- פולסירפה תולעמלו לחנ ותוא לש

 ימורמל ןימי דצל הטונ ובל תמושת -- םיימינפה םיטפרקה
 והבגב ויניעל הלועו רקדזמה דוה ארונ אלפנ רה לש סכרה

 םייחצנה םינוחרקב רקעבו תודמה בר ופקיהבו םישרמה
 םינוחרק דירש ,הלא חרק-תודש .ההידה םתינונבלב םיקיהבמה

 ןוכיתה םי יפוחל דעו הפוריא תמדא תא םעפ-יא וסיכש םימודק
 רוגמה יעלס תולגרמל עקבתהו עקתשה הז םודק דירש ,ועיגה

 םהיעקשמ תפסות תא םיליזמ ,"סורטייפ,, ארקנה םירהה קנע לש

 -- "רוזעי,, השרוב-ירכא יפב יורקה םימ-םגא ךותל םירקה

 קירמ ,חרקה םהיבאכ ,םיננוצה םימה רתומ תא .ותוא םיסנרפמו
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 והיבא םשב הנכתמו ונממ אצויה לחנ-גלפ ךותל :ירוזעי,ה
 ןיע יביהרמ םיצורע ךרד םתלהנמה ,"הסורטייפה,, -- ודילומ
 םתריבעמ ,הטמ םתאיבמ ,הכוליה ךרדב םתגליפו םתבצח איהש

 םנואמצ הוורמ ,"הסורטייפ,, המשב אוה ףא ארקנה עבורה ךרד

 לש הלאל םימודה םיתבב ובשיתהש םינושארה םידוהיה לש
 ,םימודקה םיקדה-יאצאצמ םינמור ,לוממש םייוגה םהינכש

 .'הבישיו,ה ךותל תלפונו םהינגו םהיתודש תא הקשמ
 ירדס תונתשהל םינומדקה םידעה םה דבלב םינוחרקה אל

 ןופצב םיטפרקה ,ברעמב םיפלאה ןיבש לודגה ןגאב ,תישארב

 איה ףא הלטנ השרובש) םורדב םיירנידה םירההו תרזמבו

 ,תויאיגהו תועקבה םג אלא (הז םינתיא קבאמב  הקלח תא

 -ישרטו םיעלס-יטומיק ,עקרקה תובכש"יביכרמו םילחנה יצורע

 ,םינבא יקולחו תורורצ ,לוחד-יחטשמ דצב טיט-תמדא ,םירה

 םיאלממה םינטקו םילודג םחשו דיס ישיבגו שימלח תוחול
 -תפוקת,,ל םייקו יח דע -- םלוכ לעמו םיגלפה יקיפא תא

 הסיטהו הבונדה ןגא לכ תא הסכמ םי היה ובש "ןושילשה

 .רכזנה 'רוזעי 'ה, אוה .הילבויו הבישיוה םהיניבו -- ןהילבויו

 : תינמורב ,זַאי, לש םיברה אוה "רוזעי,, ירה תינושל :הניחבמ

 םיעקושמה הלא ןוגכ םימגא יוביר לע החיכומה הדבוע ,'םגא,

 םיארגו קחרממ םיפקשנה ,םירהה תוגספ לש ןהיתולגרמל

 עיקרה רשבב םהיתועבצא ישאר תא םיצעונכ ןהיתולגרמל
 .םהילע שורפה ריהב-לוחכה

 השרוב תא ותביתב דקפ חנ

 -םייוגכ ,השרוב-ישגאש םיאלפ-תדגא הכרכנ הז םירה-תמיל
 -ישרקמ שרק :םינבל תובאמ הרסמנו הב ויה םיחיסמ ,םידוהיכ

 דאמ אוה טלובו וז המי בלב עקושמו עוקת חנ לש הביתה

 חונ ירופיס תא יבוה דמלב הנשה תליחתבש םימיב .ןיעל

 ןולחה יפלכ םהיניע תא םיכרה וידימלת ויה םיטמ -- ותביתו

 הז םירה קנע לא תרתוסמ הדרחב םיפוצו המורד הנופה
 הלועה שולקה םזחב שקונה םבלב םילחלחמ הואג-ישגרשכ

 דציכ ...הרותב רפוסמל דאמ המה םיבורק .םנמא יכ ,דרויו
 הז ןיא -- הז יגולואיג רתאל דע אלפומה שרקה עיגה .ךיאו

 תוטשפבו -- םינורתפ םידוהיל לבא ,הדגאה לש הינינעמ

 ,לובמה ירופסב םיארוקו תישארב שמוח םיפלוש :הרומג

 ורבגיו..., -- םיאלממ םה -- םש רסחש המו םתוא םישרפמ
 םימהו .םימה ינפ לע הבתה ךלתו ץראה לע דאמ ובריו םימה

 ןבומכו) םיהובגה םירה לכ וסוכיו ץראה לע דאמ דאמ ורבג
 ךלוהו טשופ טשפהו,, "..םימשה תחת רשא (סורטייפה םג

 -ימדילג ינפ לע ותביתב ,ןווכמ טווינ אלל ,חנ טושב :וילאמ
 -ירה לע חונמ האצמ םרטב ,ולש רפוגה תיינא הרבע ,לובמה
 -יקוצב הפשפתשנ ,התיעקרקו םיטפרקה-ירהל לַעמ  ,טררא

 תיתחתב עקשו חנצש ,וישרקמ דחא שלתנו העגפנו סורטייפה
 יאדוב עדי חנ) הכרדב והשכיא הכישמה הביתה .'רוזעי,ה
 המוגפ ,העיגהש דע (ותביתב התעבנש הצרפה תא תאלמל ךיא
 -ירה לע םוי רשע-העבשב יעיבשה שדוחב החנו ,תרערועמו

 ...טררא
 יניע ויה תואושנ 'סורטיפה רה ,הז םימודק רה לא

 וילע תונחב םתפפא ןוחטב תולשו העיגר ישגרב השרוב ינב

 תוברחו קצומו ןתיא ,םש אוה בצינ ןגמ תמוח ןיעכ .םטבמ
 רמושו ,וידיב ,םימורמל םיליפעמה ןיקוצ ידוח םה ,תופולש

 ,השרוב בגנמ ,הז דצמו םהל תפקשנ הניא הערו םהילע

 םהילע החתפנש טעמכ ,ןופצמ ,םנמאש) הגאדמ םה םיבגונמ
 ,סורטייפה ,הז םירה םורמ (רחא םוקמב -- ךכ לעו) ,הערה

 תחתמ,, יוטיבה .םנוימד תא הרפהו םתפש רצוא תא רישעה

 -ידוהי תמועל תותיחנ תשוחתכ ,םנמא ,שרפתנ 'סורטיפ,ל
 ךדיאמ םלוא .הלכשהלו תוברתל רתוי םיבורקה שרומרמ ברעמ

 ףיקשמה םולגה קנעה ותוא הארמל הבחרתהו םתעד החז --

 וינוחרקב ץרוקו וינודיכב ףנפנמ ,םימורמ-יהבגמ םהילע

 -יבחרממ .םהל שחולו וילגרמ הטמל םש םישחורה םידוהיל

 -תיב לש תוקונית !םכדעב ןגמ יכנא -- ילצב וסח :םורמ

 קמעב ארובה םהל קינעהש הדמחה תויכש לכ לע -- ןבר

 'סורטיק,ה תא ולעה ,םינטקה ,םה ,וב ןכוש םרפכש ,הז םיאלפ

 םימשל המדאה ןיבש רבעמה תא וב וארו םבל ןויגהב םה ףא

 ןיב שגפמ תדוקנ תויהל הכירצ ,םלוע ותואב םוקמ והשזיאב)
 והיאישו רהה תוגספ (!? םש אל םא איה ןכיהו -- הטמו הלעמ
 תלכתב םיסגונו תודחה םהינש תא םיבחותו םילועו םיהבגתמה

 ספטל רשפא םכרדו םיקשונ ץראו םימש םש -- הקומעה
 דע וב תולעלו םלוס םא יתלב םש רסח םולכ .תולעלו

 םע הגלפה רוד רופס םדיל רסמ הז םסוק ןויער !? עיקרה
 םשפנב ומידש הלילחו סח -- "...עיקרל הלענ,, :י"שר שוריפ

 אלא ,רענש ץראב העקב םאצמב חנ"ינב-השעמכ תושעל

 הנופי ןב בלכ יפמ םגו ;'המחלמ תושעל, ילב ,תולעל רשפאש

 וליפא -- הלענ הלע, :וארקו םעה תא ותוסהב הצע ולטנ

 לודגה סורטייפה ביהלה הככ .'!ולעו תומלוס ושע ...םימשב

 תארקל םבל ןיכהו םשפנ עשעשו םינטקה לש םנוימד חכ תא
 תוינכת ימקורו ןוימדה-ילעב ןיב .ולדגי רשאכ ,םילודג םישעמ

 .ינא ףא יתינמנ ,ותעפשהבו השרובב בצוחש רה ותואל סחיב

 םימשל תומלוס ביצנ סורטיפה לע

 תא תורגל םייושעה םירבדה ךותבש ךכ לע הומתל ןיא

 -םוי .םשארב ומוקמ תא הז רה ספת דליה לש הכרה ושפנ

 -- תיבב יתבשב ;והאור ינא ואוב דע שמשה תאצמ םוי

 לכב ומצע תא הארמ אוה ,רדחל יתכלב ;וב יתייה הפוצ

 ויחישב ,וילוש תא םירטועה םיתובעה ויתורעיב ,ורדהו והבג

 תא םיטועה ויחושא תורמצ ,וינתמ תא םירזואה ויצע יכבסו

 ויעלס-יזיז תא יניעל אוה טילבמ הלפתה תיבל ירהמב ,וילגר
 .המוגפ ןיכס לש הבהלכ םיארנו םיקחש םיעיקרמה ושארבש

 ןמצוע ,ןכותל ץעננו אב אוה דימ -- יניעמ יתנש ינא ריבעמ
 וימסקו ויתוארומ לכב ימולחב ילא דרוי אוה -- המונת ףוטחל

 ידגנל דמוע אוה הנופ ינאש יתוינפ לכב .יכרדמ רס וניאו

 תוברחב -- ישאר-תויציצב ינזחאו ילע הלע :הפב עבותו
 רענכ יכ ,האובו ספט ,הלעו לפעה .ידקדקמ םיטלובה םירוצה

 ! קוסנו םוק -- ךילגרב ךחכ דוע לכ המהמתת לא -- ותרובג
 ץעו העבגו רה ןיאש -- ךכל יתודלימ יתנכסה אלה ,ינאו

 תונליא ינימ לכו קסרפא ,סגא וא חופת ,ףיזש וא ןבדבוד
 יתבכר אלו םהילע הכרד אל ילגרש ,השרוב לש ןוילעה קלחב

 םלוסב הילעה תינכת יחמב הרקינ םיבר םימי .םהיפנע לע
 :אוה שרופמ קוספ ירהש דודיעלו םיניעל יל היה בקעי םולחו

 ימו -- "המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס הנהו,

 ושארו רהה שאר לע ילש םלוסה תא ביצהלמ ידעב ענמי

 !? םימשב
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 אובל דיתעל תיחדנ לא תיב םלוס

 םולהיש םלוס שקבמו תזעונה יתינכתב הגוה ינא דועבו

 תא הלבלבו ןיחומה תא השטשטו המחלמה האב -- ותוחילשל
 ,ויריעצמ ןקורתנ רפכה .הנממ העגפנ יתינכת םגו -- תובבלה

 תותיזחל חלשנו דובכ רחא הקלנ ברח זוחאל ודיב חכש ימ לכש

 תושעלו העלבל םיממוזה היביוא ינפמ תדלומה לע ןגה ןעמל

 םידליה .םידליו םינקזו םישנ קר ורייתשנ השרובב .הלכ המע

 םרבע תעב םהיניעמ הפיקשהש האנקה הלדג המ -- וללה

 ירחא ,המחלמה יהלשב ,םידומלה לספסמ וחקלנש םירענ ךסב

 -יזוחא חבטה תוכרעמב ירגנוה-ירטסואה רעונה בטימ לופנ

 הפולסירפ םהינפ תמגמו-םמכש לע םהל םייולת םיבורו ברח
 ץעמ םייושע ,םהלשכ אל ,םייתימא םיבור ;חרזמה תיזחל

 םילימרתו לידבו תשוחנ ,לזרבמ אלא ,רזייל-בקעי לש ויפער
 .םהינתמ-ירוזאב םיעוקת -- תרפוע-ירודכ םיחופת

 ומחיר םימשה ןמש ,תוקוניתל ,םהל שחרתנ לודג סנ ,םרב
 תורפה תא םתוערב ,סקיזייא-לאומש-לקנעי בלב ואיבהו םהילע
 -לדייא לש הרהב םינכש דוע לשו וסיג יכדרמ לשו אבא לש

 תא ולהנב לגרה םוקע רתלא לע םעזו הרבע ,סיכדרמ-ףסוי

 אוה ףא םעורה-ייבסאה יוגה לש אשדה הערמב ויבא-יסוס
 םימד תמחלמ הצרפו -- המ לשב עדי אל שיאש ,לקנעי לע

 די יהתו םהיתואבצל וסייגתנ םידליה ."םירדחה,, ןיב "תירזכא,

 -יעוצפו שאר-יבוקנ תוברקה רחאל התיבה ובושיו והערב דלי
 .הלא לע הלא וליטהש םינבאהמ םד-יתתושו לגר

 סורטיפהמ םלוסב הילעה,, תינכת תוברל ,תוינכתה לכ

 ואבחהש ןויכו ואבחה --- וניבא בקעי ימיב םיכאלמכ ,"םימשל

 םימיה וכרא יכ יהיו ..וחכתשנ -- וחכתשנשמו וחכתשנ --

 תובישיל םמצע םינפמ הלא ,תילכת-ישקבמ םירענל ויה םידליהו

 םירלדנסה ףרפרש לע םיבשויו םילוע -- הלאו הרות םידמולו
 ןיכמו טחמ לש הפוקב טוח לייעמ ינולפ ,םיילענ םינקתמו

 ןיקתמו ודיב העוצקמ קיזחמ ינומלאו טייח תויהל ומצע
 הפצמו ויבא תונח חתפב בצינ לידנמ .םילספסו תוטמו תונחלוש

 לשיפו םיצעה-יבטוח לע דקפל הרעיה אצוי ילשריהו םינוקל

 ץרעה לש םהיתורסנמב םירסנ םירסנמ יולו ןועמשו םייחו

 םירוענה ינבמ םהמ .לסיז-הייחו לכימו לסויו רעזיילו השמו

 ןילוח-ירפס .םלועה תועידיב תומילש ונקו השרוב תא ואציש

 םיארקנ תופש המכב םינותעו השרובל לחתשהל םיליחתמ
 לטיגו לרימ סניציברה יכרב לע ונמאנש תונבה .היתובוחרב
 םיבוט תב הרש תנחתו "הניארו הניאצ,ב ןומטיפש לריצו

 .ןשפנ הקשח םינמורב ,םילוספ-הפירט ,תורקל תוליחתמ

 -- ןהיררושמו הינמרגו הירגנוה ירפוס לכ -- ןהבש תוליכשמה

 .ןהל תועודי םהיתוריצי

 סורטיפה רומאכ אוהש ,"סורטעיפ, םשהש ונוריעה רבכ *

 "ורטעפ, יטרפה םשה תא הושה -- יאמורדינוי אצוממ דומלתב

 וליפאו -- רטפ 'ר ידומלת םכח לש ומש תא םגו תונושה ויתורוצל

 (ג"פ קיימ 'שורי סורטיפ רב יסוי 'ר) -- "סורטיפ, רהה םשכ םש

 תירוטסיה החנה ונל רשאמ -- השרוב לש הז רהב עקתשנ --

 םעה ינב הלא ויה -- השרוב תמדא לע שונא ילגר תופכ ךורדבש

 ועיגה שרומרמ דע סונאיארט היקד שבוכ ימיב ,יקד -- ינמורה

 י'רנק םיש םיבכוכ ןיב םאו רשנכ היבגת םא,,

 ט"שעבה לש ונג רמושה םינבא רדג
 השרוב ירה יבא --- + סורטייפה

 יסכר ןיבמ םימורמל םהישאר םילעמ םירה יליפנ ינש
 בחורו מ"ק 1500-כ לש ךרוא לע תערתשמ םתרשרשש ,תוגספ
 השרוב-הלעמב ינשהו םהמ דחאל -- םיטפרק םיארקנו 0

 שוג .מ"ק 2305 לש הבוגל םמורתמה סורטיפה אוהו ול התכז
 ,ינופצה םלובג הצקו הנדור ירהמ ךמשתמו רתבתמה םירה
 "סורטייפ,, םשה .ימורדמ ודצמ בושייה תא הרוצב המוחכ ףיקמ

 תוברתו םילודגה םיעלסהמ ול אב יעלסה וא עלוסמה (רהה)
 -עמב םיאיש הברה .הז יררה קנע בכרומ םהמש םיברה םהירוצ
 םתוכז השרוב יבשות םלוא ,םש ותואל םינעוט תאז תישרט תכר

 ףקוזו םוי-םוי םהינפל רקדזמה יעלסה קנעה תא תונכל איה
 םהיניע אולמל התראפת ויזו הרדה לילכב הרידאה ותמוק תא

 םחור תא אילפמו תומדא ילע םדלח ימי לכ ברע דע רקובמ
 םשפנ תוגה אלמיתו םתלדגמו םתממורמ ,םבל תא שגרמו

 םהל ונתינ םייביטימירפ תומש השרובבש עבטה ינתיא ; ותוא
 םויב לשומה ימימשה ףוגל תוטישפב וארק םינומדקהש םשכ

 לשומה ותינונבלב קיהבמה רודכלו "המח, םשב ,םמחמו
 אל ןכ ,"הנבלה,, םשב ותילולפא תא ןיבלמו הלילה תכשחב
 םרהל רתוי םולהיש םש םינומדקה השרוב יבשייתמ ואצמ

 -- תומכח ילב -- "סורטיפ, רשאמ םהיניעל הבגתמה

 יוניכ תאז לכב עיבמ ןפוד תאצוי העפותו תורז ."'עלוסמה,,
 התוא םירתוב םיכפמ םילחנו אשדו קרי תפוטע העקב :הז
 ירפ יצעו קרס תונליא ןואשו ,הלומהב םהימימ םיכשומו
 םיטחמ ינליאו םינבילו םיחושאו ,הינג תא םיטשקמ םהינימל

 ילודגמ םידב יכובס םיחיש ,היתועבג תועלצ תא םירתוכ
 םילועה רוחשה יריגרגו לעושה יזוגאמ תוריפו םיחרפו ארפ
 יחמצ ב"ויכ םיברו ינוגראה תותה ,דורוה לטפה דע היכבסב
 חטשמ ךילגרל םיחטשמו םיראפמו םירדהמ ,יונ יבשעו לכאמ
 ךמצע תא רטופו אב התא וליאו -- 'ה ןגכ תראפת לילכ

 יפלכ םתבוח ידי אצויו ןיעה יביהרמ םיעבצה ללשל סחיהמ

 חרופ ןג חתמתמ ויתולגרמלש ,רהל ארוקו דוהבש תראפתה
 םיעלס ולוכש רהה -- "יעלסה,, שביו טושפ םשב -- חמוצו יח

 תותיחפו לוזלז וליפאו קדצ יא תצקמ ךכב ןיאה ! אל ותו --
 םוימ השרוב לע ןגמו רמושה םיאלפ קנע ותואל םג דובכ
 ט"שעבה ודיעוה תורוד רובעבש ,הז םימסק קמע םיקולא תושע
 וחמציו ולעי ,הז הור ןגב ,וב רשא תודיסחה ןגל שודקה
 רוכזנו בושנ םא אלא !?'ה תאריו לארשי תבהא תרות -ינצנ
 םיררושמ ותוא וראיפש ,הז רה "ןונבלה,, רהו הנבלו המחב
 ול דמצנש טושפה ומשב רייתשנ ,לארשי ךלמ דוד לש וגוסמ

 תא רהה לביק םהמו וללה לש םהיאצאצ ובשיתה ףא השרובבו

 תורעי לע וחנוהש םיימור םירחא תומש הברהל המודב ,ומש

 תונויגלבש אוה עודיו רחאמ ,רעשל בורק דועו ב"ויכו םילחנו

 הז םוקמב םהילהא תא ומיקה םהמ םידחאש םידוהי ויה םיאמורה

 תידוהיה השרוב המק םרטב תובר םינש הריפסל הינשה האמב רבכ

 .הקיתעה תעב רבכ םידוהי םג וז האנ העקבב ובשיתה --
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 תכעוד -- (הנבילה יצע וא) וילעש ןבלה גלשל תודוה

 ."סורטייפ,ה לע תושקהל ןיאו ונתהימת

 י'םימ ודמעי םירה למ ותיפכ שובלכ םוהתו

 "הסורטיק ב גלפ

 םייחצנה םינוחרקה ינשמ המ קחרמב סורטייפה לש וקיחב

 -- עיקרה תלכת ךותל ףסכ סט ץצונ חולדה םנבולב םיקיהבמה

 םשו ןנאשו ולש טק םימ םגא לש םיננוצהו םיכזה וימימ םה
 םידרויה םיללטהו םימשגה ,(םימגא וא) םגאה -- "רוזעי,, ול
 םיססמתמ םהיגלש -- םינוחרקה .וכותל םיוקנ רהה לע

 -- םגאה לש ונוזמ רקע םה םיעקשמה ראשו וילא םיזקנתמו

 דמחנ םימ גלפ ןוזינ ,שירפמ הז םירה ןיעש םימח תרתימ

 תמויסב ויתורוקמ יבא -- רהה םש תא אשונו שרשרמו ךשכשמ
 ןיממ בור יפ לע ,םיגלפהו םילחנהש םינמורה ךרדכ) הבקנ

 -- סורטיפמ שבתשנ "הסורטיק,, אוה גלפה םש .(םה הבקנ

 "ק,,ל "פ,,ה הפלחתנ ךיאה -- םידוהיכ םייוגכ םיבשותה יפב

 דרויו לתפתמו גלפה אוה ךשמתמ (םינורתפ םיגולוליפל --

 ,תועקב קסופו םירהה ןמ שלוג ,תולקלקע וכרד תא השועו

 וימימ יצר תא ןהילע וכשכשב םיקלקלחה וינבאב עצעטצמ

 הנכתנ הז דמחנ גלפ לש ותוכזב .ויקיפאב תישירח הימהב
 רותב ודיקפת תא ,הסורטיק ןותחתה וקיפא ביבסמש עטקה לכ

 וכלהמ תא םתוח אוהש ינפלו ונוצרכ אוה חלוק .יאמצע םרז

 -השמ לש םהיתב תא בבוסו הדח תינפתב ומצע תא הטמ
 ינפוא תא לגלגמו דרויו ץיבוקשומ השמ וסיגו ןייטש לאומש

 םה -- ץעה-תופליכ תאו םיחירה ינבא תא םיעינמה ץעה

 לש םתנחטב דבה ידברמב םיטבוחש םיינולמגה "םישיטפ ,ה

 לודגה וקלח ללגב ילוא תארקנש ןייטש ץרעה תחפשמ ינב

 .יירזיילדבקעי לש ותנחט,, !ןייטש בייל-עדיא םע תופתושבש

 התומדקו המוקמ ,השרוב

 ןופצמש תוצראב םיקדה םע לשמ הנושארה האמה ףוס דע
 ןתנ םיטפרקל דע וצרא תא ביחרהש ,סולבקד םכלמ .הבונדל

 י'ע חצונ ,ויתוצראב ,המור ייובש םידוהי בישוהו טלקמ
 זוחמ לש החרזמב ,םיטפרקה לש םזכרמב .רסיק סונאיארט

 םימ ילחנש ,הערמ תומרו םירעוימ םירה ילגרל ,שרומרמ

 הכרואל הכורא העקב םירתבמו םהיתודרומב םימרוז תורהנו
 תאשונו תחטובו תטקוש ,השרוב הל תנכוש -- הבחרלו

 -ושארה םיבשיתמה .היבשות ואובי ןיאמ -- םירהה לא היניע

 ,"תנמורמ,ה היקד לש המורדמ ועיגה ,םירעשמ ךכ ,םינ
 הבונדה ירבע ינשמ ,םיאמורה םישוביכה תפוקתב םטלמיהב
 השרוב הלטנ הלאמ .םיטפרקל דע הנופצ םמצע תא ועיסה

 לכ ךרואל ורתיו אלש "םיצומ,ה םה אלה -- הקלח תא

 םג ואב ,רעשל ןתינ ,םתא דחי .ינמורה םדוחיי לע תופוקתה
 -- ךכל תירוטסיה תודע ןיאש םא ,השרובל םידדוב םידוהי
 םידוהי ואב -- םיאמור לש םאוב םוקמ לכב) רמתיא אללכמו
 ןלקב ...ידוהי ךלמ וליפא היה ,הניו י"'עש וארקוטשב םתא

 םהל ינוטבט רוקמש השרובב םייפרגואיג תומש (ב"ויכו

 -ינמור -- "סורטייפ,, :השרוב ךרד םיממע תדידנ לע םידיעמ
 ןיעמ ש"ע -- הבישיו) יואלס -- הבישיוה רהנ ;ודוסיב ינוי

 העיד יפל -- "יתוג-הלזי'צ,, ,"ץיבושיג , -- פולסירפה יקיקנב

 .(ומש לע תארקנ הנינלפ -- תחא

 םיטפרקה רעשב הרייעה לש התכישמ חכו הפונ

 י'הלזי'צ,,הו "הבישיו,,ה ,תורהנ ינש יפוחל תנכושה השרוב

 תודש ,םינגב תלבוטו ףרוחבו ץיקב םיכפמה םימ ילחנ ראשו

 החותפ -- הזמו הזמ םירה תומוח תפקומ ,אשד ירכו הערמ
 ךלמה ךרד תרבוע םכרד ,ברעמלו חרזמל :םינוויכ השולשל
 אל םאש אלא .הז םשב ארקיהל היואר הניא הפקיה יפל)

 (הב ורבע ךלמה ידבעו וירש -- ודובכב ךלמה הב רבע

 עיגי רמטסו טגיס דעו -- שרומרמ תורייעל הנופ דחא שאר

 ולולסמ ןיכי -- ינשהו (תנכוש זוחמה הצקב השרוב יכ)
 יקמעל םירה יליבש םיליבומ ישילשה דצב :הניבוקוב רבעל

 .היצילג םורדו שומר'צה

 םימחול תואבצ םדקמ םימיב ורבעו וטש וללה םיכרדב

 הלא ,ופלח םידדונ םיטבשו םיירברב םישלופ ומרז םישבוכו

 עוגרמו םהילגרל החונמ אוצמל הלאו םלובג בחרה ןעמל

 םשפנ לע וסנ ,םהיקיצמ תמחמ וחרב ,וטלמנו ופלח םשפנל

 תוליח ומרז ונימיב .םיער םיעגפ ראשו רבדו תופיגמ תמיאמ

 ובשי ,ורזחו חרזמה תותיזחל םירגנוההו םינמרגה ,םירטסואה

 ךרד יעגי ךותב ,וידי תופרב וא ביואה רובגב ,תופילח ופטשו

 .םידוהיה םוקמ םג דקפנ אל םיפודרו םידודנ יעבשו

 וקחרתה -- קיצמה תמח ינפמ םחרבב וללה ךרד ידבוא

 תדע תיניירקוא תומדקמ היסולכוא םיאלמה םיבושיימ םג

 תא ועדיו םידוהיה לש םשפנ העבש תברש ,םידגוב רבחו םיערמ
 םע בשוי הב ואצמ השרובל םעיגהב ,הרצב תותעל םתאונת
 ףא טלמנש םינומדקה םיצומה םע יאצאצמ םירכא ,חטובו טקש

 יכ העקבה תא אריו .םצרא ישבוכ ויפדור תמחמ ותעשב אוה

 התמדא ,הילע ותש ביבס םירה :ומענ יכ היתודש תאו הבוט

 םהימימ םיכפמ םיגלפו םישכשכמ םילחנ ,תוקריו תוריפ הבינמ

 ול ףחרמ אירבמו חצ ריואו הבחרלו הכראל התוא םירתבמ

 שארב קלח םיחקולה דודנ-ידמולמו םילוג ינושאר םימורמב

 ברעממ םהיעסמב וטנ לבס ידומל הלא חור יאכד ,תופידרה

 החתפנ םשמש םוקמה יפל לכה -- ברעמל חרזממו חזרמל

 הכילהה תושק םידנהו םיענה ילגר הכרדשמ םהילע הערה

 ,חכ ףילחה ןעמל םיכרד למעמ וחנ השרוב תמדא לע תעגימה

 ץראהו איה הבוט יכ םתחונמ תא ואריו םהיניע תא והיבגה

 תורעיה ,זילע הימה לוקב םהימימ םיכשכשמ םילחנה .המענ יכ

 לוק .םלובי םיבינמ םילולטה תודשה ,ןנערמה םלצ םיטמ

 ונורגמ ךשומ םימשה ףועו תורצחמ עמשנ םייח ילעב תלומה
 הל ביבס םירהש העקבה תממד תא ופוצפצב חלופו הרמז לוק

 עיגי בעל ושארש סורטיפה אשינו םר קוצ םהילע שלוחו

 לע ול דרוי (םינוחרקה) תונושל ינשל קלוחמה ןבלה ונקזו
 : וארקיו ודמע ,םורדמ הילע רמושו ןתיא בצינ ,ויתודמ יפ

 םינפ ריבסמו ליאוה !הז םוקמ הפי המ וז העקב האנ המ

 רמאנ .ןנולתג ויתורעי לצבו וירה רתסב בשנו הבה ונל
 הב ונתבש תא ךרבי םיקולאו ונל תא הסחמ :השרובל

 וגילהאב ועגפי אלש ברואו ביואו רצ לכמ ונילע ךסי ותרבאבו

 ואב ,םינוש םינמזב וללה השרובב הז הדמח הונב ונעטנש

 .םיטעמ) וז דמח תנפב עבק תבישי תבש ןעמל בחרה םלועהמ
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 םידוהיה תדרב יכ וז לא תכרבמ שממ לש האנה ונהנ ,םנמא

 .(םהמע ודרי ינועו תולד -- העקבל

 השרוב ידוהי לש דונ יכרד

 םינמיס ,תוריכז ירכוזו תומישר ימשורו םינוירוטסיה

 העדל וידחי ורבח הלא לכ -- םייפרגואיגו םיינושל : ,םיינתא

 חרזממ ,םינוויכה ינשמ רקעב ואב שרומרמ ידוהיש ל"נה

 ודרחה םידוהי לש תולודג תוצובק .ךרעל הוש הדמב ,ברעממו
 םלקמ תא םהידיב וחקל ,םהירוזפ תוצראב םצבר םוקממ

 םהמ .חונמ םמצעל רותל דודנ וקיחרהו םמכש לע םלימרתו

 השרוב החקל ןכותמו תנמזמ העקב התואל תונטק תועיסב ואב
 םיליבשב ואבש הלא םג ופרטצנ םהילא ,םינושארה הידוהי תא

 'הבישיו,ה רושימב הדמע םלגרו תימורדה היצילג ירהמ ןופצמ

 םכרד תא ושע םהב םירהו רעי תוביתנ םתוא) ןוילעה הקלחב

 ידכ ץינ'זיול םתולעב תיחרזמה שורמרמ-ידיסח ,תואבה םינשב

 (םירכא לימרת) 'הברוט,שכ ,םיארונ םימיב םבר ינפ ליבקהל

 היולת ,לכאמ ירבדו השודק ישימשת האלמ ,תוצבשמ המוקד

 ,רצ ימיב ,"םירוסייה ביתנ,,ל היה הז ביתנ -- םבג לעמ םהל

 ואצמו הינלופל וב ולבוהש םיללמוא םידוהי הששו םישלשל
 החונמה תא אוצמל םידוהיה ומיד ןאכ .(רוקב םתומ תא

 ,תניוע היסולכוא יברו םיפופצ בושיי תומוקממ םיקוחר ,הלחנהו

 אוה הפי יכ םוקמה תא םתוארב .עשרו ןודז ילשומו םיטילש

 ודירוה ,םלימרתו םקש וחינהו ודמע .םהל בשומל והוויא --

 לא שיא וארקיו םנכשמ ומיקהו םילהא וטנ ,םהילטלטימ תא

 ...השרדאב -- "והיתיוויא יכ ,בשא הפ,, :והעיר

 הבוט תונכש

 תונדשחב םתבש םורממ הליחת ורקסש רהה יבשות ,םייוגה

 הנושמה םתשבלתב םירזומה "םישלופ,ה לש םתעונת תא

 העקבב םהישעמ תא םישוע םתוארבו ,דחוימה םהינפ הארמו

 םירמואו -- ןבומכ ,תונוטלשה ןוישרב -- םהלש ךותב םישועכ

 יהבגמ םידרוי וליחתה ,וב תורעתהלו םוקמב הנק ץוענל

 רשקתנ דימ .דיתעב םהינכש ינקנק לע תוהתל ידכ םירחה

 ,םהילע הפי ןיעב וטיבהו םיבוט הנבהו תונכש לש סחי םהיניב

 אלא -- םתסנרפ .רוקממ םהילגר תא תוחדל םייושע םניאש

 תווהל ,םתלעות תא ריבגהלו תוברהל םה םידיתע הברדא

 ,עגמב םתא ואוביו-- תיקשמהו תיאלקחה םתרצותל יניצר הנוק

 וליחתה םידוהיה .םאוב לע וחמש ףאו םינפ םהל וריבסה

 ותיב תנוכתמב יביטימירפה םתיב תא תונבל םהינכשמ םידמול

 והריק ,וז גי'ע וז תועצקוהמ יתלב םיצע תורוק םרע :יוגה לש

 והפיצרה ;ץע יפערבו הבבגבו שקב והסיכו טיטה תביזעמב

 תכומנ תלד ביצהו תרגסמ יטועמ תונולח ערק רמח תמדא

 העובקה הבוראה יפמ ןשעה תולעבו -- הזוזמ תרוטע המוק

 הז תיבש עודיב -- גגה יקדס ךרד אצויו םמורתמו ריקב

 ןכומ -- וב שאה יציג זיחאהלו) -- ידוהי וב רודל רשכוה

 םינושארה םידוהיה יתב ויה הלאכ .(הרעבתל חקלתהל ןמוזמו

 םהינג תא תובבוס וליחתה םירצנ תורדג ."סירטיר,,ב ומקוהש
 םתחרפת הצנה ,םוש יחלקו םילצב תובנז תחרופכ ולע םכותבו

 ירפ יצע .בורכו ןיעולדו ןיתפל ,ןיקלסו המדא יחופת לש

 וכריבו ומקש דע םלצב וסחהו םיירפמ ומירה קרס ינליאו

 החונמ ןתנש םוקמה ךורב, :הדות רצועמו החמש בורמ

 ! "ונלגר ףכל חונמו וניתומצעל

 השרובב היהת םרט דוע --- םידוהיה תאנשו

 ךותב אקוד ויה תונוטלשהו תושרה יתבש םירבדה םיארנ

 תוקחורמה בושייה תודוקנ תא תרשקמה ךרדה די לע ,העקבה

 ינבמ הניאש היסולכואה לע חוקיפ תורטמל ןוטלשה יזכרמ םע

 השרוב יכ .(םירגנוהה םהירחאו םירטסואה) תטלשה המואה

 הנידמה לש הז קלחב רתויב תינוציק בושיי תניפ השעמל התיה

 החגשה התיה הנועטו -- היתוביבסבש תורעיו םירהל טרפ ---

 לוצינ ,תינמורה היסולכואה לש םהייח חרוא לע לע הרתי

 (ב"ויכו בלח תיישעת ,בהז תורכמ ,תורעי) עבטה תורצוא

 חינהל שי .ןיוע תויהל לולעש םרוג לע ןיע םושל שי לכה לעו

 ןתניהבו -- הז רוזאל םידוהי תייטהל תוביסה תחא איה תאזש

 רסיקה לש תונלבוסה תרגיא,, ימיב החרזמ דונל םהל תושרה

 םידוהיה לש םבושייב יתכלממה סרטניאה םעט עבק ינשה ףסוי

 הנב י"ע הנתינש תירוטסיהה תרגאבש "תוקדיצ,ה לע הלעו

 םירטסואה תליחתב ואר הארו -- תעשרמה תירסיקה לש

 םיניוע םימע ינש ןיב םייניב טנמלא םידוהיב םירגנוהה םגו

 םידוהיב ואר ,םדצמ םינמורה .טלשנהו טלושה -- הז תא הז

 לכ ךל ןיאו םה םידוהי ףוס לכ ףוס אלה -- הרצל םיחא

 ברקב הלדה םתדימעו םידוהיה תא ריכה אלש -- ןושלו המוא

 בטומו (.הז ללכמ השרוב ייוג תא םג איצוהל הביס) םייוגה

 ינמיס לכ םהה םימיב ועלגתנ אל ןכל !םירגנוהמ םידוהי

 האנש -- ןאכ ןיא האנק םאו ;םידוהיה לש םתחלצהב האנק

 םהל ורכמ םייוגה :םהיניב טלתשנ ןתיא ידדה סחי ?!ןיינמ

 .ב"ויכו תשורח ירבד םהל וקפיס -- םידוהיהו םתרצות תא

 רכאה בהא בוהא :םירידת ויה העקבה לא רהה ןמ םירוקיבה
 תונתלו ידוהיה לש ויאתשמ תיבב תובורמ תועש תולבל

 -- החפשמב תוברה ויתורצ תא וינזאב -- ןייה ושארב תומהכ

 הריהנ ול התיה אל קפסב תלטומה וקזוח תדימש שיייי סוכ לע
 םימיב םימעה ינשמ השרוב יבשות תא האר אלש ימו .רתויב

 -- םידוהיו םייוג ןיב הבוט תונכשו םולש ייח האר אל -- םהה

 .וימימ

 ידוהיה לש ותונוילע

 הז די לע הז םיינתאה םיצוביקה ייח ויה םיארנ םנמא

 תשגרה רשאמ רתוי דחאמה רבד ךל ןיאו -- םיילאידיאכ

 טועימכ ובשחנ -- הלא ןכ ,הלאכ אלהו -- לרוגה תופתוש
 לש לטובמהו ןטקה םרפסמ תורמל -- לשומהח יוגה ינב ךותב
 שרומרמ יבושיי ראשבו השרובב םימיה םתואב םילשומה ינב

 ינזאב ןנשל ודיב קפיס היה הזה טעמה .(ילוא ,טגיסל טרפ)

 *...םהילע םיהובגו -- רמוש הובג לעמ הובג יכ,, םינמורה

 םידוהיה םהינכש יפלכ םייוגה בלבש הוחאה תשגרה האב זא
 .היינש הגרדמ םיחרזאכ םתוא הושמה

 םהינכש םייוגהו..

 - תבשל םידוהיה ורחב םתונכשבש תייוגה היסולכואה

 "םיצומ,ה לש םהינב ינבמ טבש גלפ -- תינמור התיה הבורב
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 ימיב .הינמור ינוירוטסיה הואגב םירבדמ םהילעש םיצימאה
 םירזה םישוביכה לכ ימיבו (1526) 'ץאהומ, ברק ירחא תופידרה
 ,םיטפרקהו הינוליסנרט ירהל ויה םיטלמנ -- תורודה ךשמב

 םהל בגשמ ויהש םהיתורעי הבעמבו םהיעלס יוגחב ואבחתה

 םהיאובחממ םיאצוי וליחתה העמק-העמק .ביואו רצ ינפמ
 .םיסכרה יתכריו םירהה תונורדמ דוביעב םהידי וטשפ ,םייעלסה

 -- םהיתובא-יגהנמב זוחאל תוכזו דסח יקוח םהל ןתניהב
 ,םנאצל םירידו םרקבל תותפר ומיקה ,םירוגמ יתב םמצעל וגב
 תודוקנה ןה הלאו -- םתמהב הערמו םהיתודש דוביעב וביחרה
 .םהמ םיעורז שרומרמ ירהש םיקשמהו תובורמה תויאלקחה

 ,וראשנ -- םיקמעל רזה שוביכה תופוקתב ודרי אלו ליאוה

 קספיהבו דסח יכלמ ךולמב ,ץחלה תופרב םג םירהב ,םבורב
 ואצמ השרובל םידוהיה םיבשיתמה ינושאר עיגהב .יוכידה
 .םדאמ ,טעמכ ,הקירו היונפ היתוחולש לע הרצה העקבה תא

 ,הבישיוה ירבע ינשמ םיקירומה היחטש לע םייעבטה הימסק
 ,תופידר יאלנו ,םידודנ יעבש ,ונלצב וסח ,ואוב :םונימזה וליאכ

 ונענ םילוטלט יפייעו ךרד יעיגי םיחרואה .םככרד למעמ וחונ
 .םוקמב דתי וצעניו -- הנמזהל

 המק תידוהיה השרוב

 הב ובשיו םתריחב לבחכ םיידוהיה השרוב יבשיתמ ואר |

 תא הויה ,(תינמורב--םירצנ) "סירטירה,, בושיי .הב וזחאייו

 ומיקה התביבסבו םש .השרוב לש ירקעה יתובשיתהה ןיערגה

 תיב -- תאו ץחרמה תיב תא ,ןושארה םתסנכ תיב תא םהל
 קיתע ע"יב ךשמ השרוב לש םינורחאה הימי דע .ןימלעה

 טוקלל ,הבר-אנעשוה תולילב םידוהיה ידלי תא הז בוזעו

 ,ןהילעב ,ןיטינומ ןהל ואציש תורחבומ (רוטיר) 'תונעשוה,

 ןימוטק םניאו םימודאה ןהינק ,קלחה ןהיפ ,לחנכ ןיכושמה
 רוקמ וללה תונעשוהה ושמיש הברה םינש .'ללכ םשארב

 .ל"קק ןעמל תיסנניפה םתוליעפב תונויצח יחרפל הסנכה
 קלחה תא ובשייש םיבשיתמה םרז רובגב ,םימיה תוברב

 ,השרוב 'דוחיא,ב לחוה -- ןכ רחא ארקנש יפכ ,'ןותחתה,
 םינג םיטבונ ,םיתב םיצצ וליחתה הלזי'צה תודג לע םג ןכש

 .םשמ םילועו םיעפעפמ -- םילוגנרת רוקרקו לגעו הרפ תויעגו

 םירהה ךרדב ןופצהמ ואבש םידוהי הלא ויהש ונחכוה רבכ

 תבחרומה השרוב המק ךכו -- הטכורווו היימולוק יטילפמ

 א"וא לכלו םהיניב דירפמ רהנש בושיי ישוג ינשמ תבכרומו

 ,רעשל שיש יפכ ,אב דוחיאה .ולשמ ע"יבו הוקמ ,נ"כיב

 השרוב הלדג זא ;בושייה זכרמב לזרבה רשג תונביהב

 וערתשהש ,היתולילג,,ו היתואטמיסו היתובוחר לע ,הבחרתהו
 ,מ"ק 40 קחרמב :ןכ לע רתיו -- מ"ק 10דכ לש קוחירל דע

 ןיב הצוחה םירה תגספ -- ('מ 1500) "פולסירפ,ל רבעמ
 הנמש ,ומש "לוסעש,, ,דדובמ בשומ ןכש ,הניבוקובל שרומרמ
 הניחבמ) בשחנש -- םיצע תשורחב וקסעש םידוהי ןינמכ

 םיגחה תארקלו -- תיאשרוב הבשומל אוה ףא (תילפיצינומ

 םואיבה ןהיסוסו תולגעב ןוניעטהו םהיתוליבח תא וידוהי וזרא

 השרוב התכה ךכ .הבורקה הבבילריקל םוקמב -- השרובל
 ורעתה ,הרצוו תולעמ ישנא ויה הידוהי ,םיקומע םישרש

 -- רקיעבו) םינב ודילוהו תוחפשמ ומיקה םיננער םיחרזאכ

 יל רצ :וימימ ידוהי רמא אלו ,תראפתלו םשל -- (תונב
 םיחבתשמו השרובב ויה םיאגתמ .השרובב ןוכשאש םוקמה

 ,םתדלומ רפכ םש ומילעה אלו .הב םירקיתמו םתרייעב

 םוקמ לע םלאשיהב ,םתומימתב ,םיירפכה ןכ ושעש ךרדכ
 ,יאשרובה .ב"כו יכנא רמטסמ ,ינא טגיסמ :ורמאו םתבצחמ

 השרובמ הנע ,הילע ותואגו וילע התיה הביבח ותבשומש

 1... ינא

 השרובב ןושארה ידוהיה אב ןכיהמו יתמיא

 /השרוב,ב - 'עבש ראבב םהרבא בשיו,,

 ארובה לע המילש הנומאב,, השרובב ונימאהש םשכ םנמא

 "ןורחא אוהו ןושאר אוהשו ,םינפ םושב התונשל ןיאש ש"בתי

 ודרדש םידוהיה ןושאר לש ויוהיז תורשפא לע ורתיו אל ךכ --
 (?) ףוסבל .םהיניב הבירמה שוטתו -- השרוב תמדא לע וילגר

 -- םידשכ רואמ אבש ןושארה ידוהיה םשכ ,ומשש ורמגו ונמנ
 .טגיס ךיודמו תונושמ םיכרדב ,אבו -- ומש הז -- םהרכא
 .ותצעבו קרופשלקינמ עקלעמש 'ר יברה ימיב העריא ותאיב

 ימיבש םיעדוי תובא תרוסמו ירוטסיה עדימ ונידיבש ,ונא
 .השרובב ידוהי בושיי רבכ היה םינושארה ל"צז ט"שעבה
 -- תרוסמה תא לבקנ םא ונלש ןושארה םהרבא 'רש אלא

 ,הארנכ ,יונימהו רושיאה ףקותב ,ןושארה להקה שארל רתכוי

 יברה ךולמ ימיב ךלמש -- ינשה ףסוי רסיקה ידימ לביקש
 .(השרוב לש הבר םג היהו רשפא) .קרופשלקינמ

 השולשה תדגא

 לש הדוסיי תפוקת תא עדיל השרובב ויה םיחבתשמ

 שרומרמל ודדנש םיחא השלשב השעמ ורסמ רודל רודמ .השרוב
 ונממש ןיערגה תא הויהש אוהו .עיגה השרוב דע םהמ דחאו
 ןאכ שיש דשח תולעהל רשפא .חתפתהו ידוהיה בושייה חמצ
 השעמ, לע םירופיסה םה םיבר ,םייוגהמ הלואש העפשה

 ןוגכ ,השולשב הליחתמ הלודג הירוטסיה וליפאו "השולשב

 ,אלא .הלודגה היסור תא ודסייש םייבנידנקסה םיחאה תשלש

 תובאה תשלש :ונלשמ וגל שישכ םירחאל קקזיהל ונל המל

 לארשיו קחציו םהרבא ואובי אל המל .םירבעה םע תא ודסייש

 הארנ !? שרומרמ לש הדוסיי תדגאל לשמו תפומו תוא ויהיו
 קלח הלטנ השרובש אלא דבלב וז אלו ,רבדה אוה ןכש

 ,טגיס לש הבר ,ףסוי 'רל :השעמ רופיס ירה ? המב -- .שארב
 ואצי המה .םהרבאו המלש ,יכדרמ ("השלש,, בושו) םינב השלש
 עקלעמש -- לאומש 'ר יברה ,םדוד ךרד ורבעו בוקטרו'צמ

 הצעה התיה המו .םדיתע ןינעב ותצעל ולאשו ,קרופשלוקינמ

 תאטח לע) תולג ךורעלו הלגעל דחא סוס םותרל 1? הצועיה
 רבשייש םוקמבש ףיסוהו .םכרד חילצי 'ה וז תוכזבו (םירוענ

 -- הזב םג הנשי הקדצ) תדרל דחא לע המש ןושאר לגלג
 טשילפב .שרומרמל םאיבה סוסה (םייח ילעב רעצ םושמ
 הבישיוב .רוכבה יכדרמ דריו -- ןושארה לגלגה טטומתנ
 ,השרובל הלגעה עיגהב .המלש דרי -- ינשה לגלגה ףפורתנ
 .השרובב בשיו דריו -- ריעצה םהרבא לש ותלגע לגלג םמה

 םהרבא ,לארשי םעל המודב ,ןושארה היבאש השרוב התכז

 אלא ,וז תרדהנ הלחתה דגנ ןועטל ןינע לכ ונל ןיא .היה

 לעש הצור תחא לכו םהיניב תושתכתמ השרובב תוחפשמהש
 תומשו הדגאה הבחרוה ךכ םשל .ושאר תא רפכה חיני הגיצנ
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 ,שדח רופיס הלעו ףצ ןאכו -- השלשל ונתינ םייתחפשמ

 יברה תצע לא .וילע ףיסוהל אלא ומדוק תא טטומ ילבל

 ךכו ,(יברו רסיק סונינוטנא תמגודכ) רסיקה תנתמ ופיסוה
 .השעמה היה

 השרובב -- הירטסוא רסיק

 גהנמ וב וגהנ ךרדב .שרומרמל עלקיא ינשה ףסוי רסיקה

 ךלמה .םיחאה תשלש ,םידוהיה ךרדכ ,הנוגה םיחרוא תסנכה
 ילבמ בל םותב ושעש) םבל בוטו םדסח לע םהל לומגל הצר

 -חפשמ תומש םהל ןיאש ול עדונשמ (חרואה תוהז תא תעדל

 יאשרובה םהרבאל :ארקו םהילא עדותהו הניול םנימזה ,םיית
 ,םיעלסה ש"ע הארנ) רשנ ונייהד ,"רלדא,, םשה תא קינעמ ינא

 ,בהזה הלגתנ םהיקרועבש תמחמ ,םירשנה לש םנכשמ םוקמ
 תיב למס ול קינעה ילואו) השרוב לע הדרח הדרי וללגבש
 תקפיסש ,המלש ,התא (לופכה רשגה אוהו יגרובסבאהה תוכלמ

 אהי הדוהי 'רב רמאנש ןינעכ ךמש אהי רעטכורפ -- ינוזמ יל

 ךמש אהי ,רסיקה וצ יפל ("הלעתי--הליעש,, 'יאליע רב, ךמש
 -- רעטכארפ,, אלא וניא וא ,אבצל יאנספא הנמתנש הארנ)

 תא יל תוריאהש ,יכדרמ ,התאו (טכארפ אשמ ,הרוחס ךילומ
 םירלדאהו םירטכורפ,,ה המהו--(בכוכ) ארקית ןרעטש--,ךרדה
 םינויצה ינושארמ דחא .םהמ התיה האלמ שרומרמש םינרטשהו
 ןכאש ,תעדל ףיסוה דעירפ המלש 'ר ,תמא ידיגממו השרובב
 שרומרמב לבוקמכ ,םייוניכ לבא ,םהל ויה אל םייתחפשמ תומש
 -- "טושפה, םשב הנכתנ הז המלשו םהל היה (!1 אל הפיאו)

 הנומש "חספ ברע,, לש תוצמ ול ורכמיש שקיבש ינפמ ? המל

 רקיתהלמ ענמנ אל הז דעירפ המלשו ...חספה ינפל םימי

 ומוקמב אלא הז ץראה םע לש ומש לע ארקנ אוהש ,ךכב

 טושפה רטכורפ המלש תא "בישומ,, אוה רלדא םהרבא לש

 ,לדנאהה ךרד ןילופמ ידוהי איבמ קיטשרעה בקעי 'ר .חשרובב
 דוע ןנשי .השרוב שארב ובישומו ומש רגרבצריו קחצי 'ר

 לעדנמו קחציו ץרעה םיחאה ינב דוחייב ,רטכורפ תוחפשמ תועד
 אלא ונל ןיאו ,(וב םיאגו הז רטכורפ לע םיסחיתמ רטכורפ

 םהרבא םא ! דציכ -- בקעי תא םג קחציו םהרבא לע ףיסוהל

 תא רגס גרבנזור בקעי ירה -- השרוב תא וחתפ (קחצי וא)
 ינבאמ ואנב אוהש "םייח-ץע,, תסנכה תיב : תידוהיה השרוב
 ידוהיל ןורחאה הליפתה תיב היה -- יברה לש שאלאסה

 ,הרות ודמלו וב וללפתה ,האושה רחאל דע םייקתהש השרוב
 רופיסהו ליאוה .לארשיל םידוהיה ןורחא תולע םע ברחו

 לש ויתועידי רצואל השרוב ינב יפמ לגלגתנשמ ןושארה
 הכירעהו אוה םק ,הדגאל ספתנש םחנמ ןב ילתפנ רקוחה
 רדס תצק סינכהל ןוגהו יאדכ -- ורפסב החיצנהו הירוטסיהכ
 שי .השרובב קלח (רסיקל רשא תא) רסיקל תתלו תורוסמב
 ויעסמב רבע (1790 -- 1780) ינשה ףסוי רסיקהש חינהל

 ףשחנש בהזה בצחמ תא ךונחל ידכ ,שרומרמ ךרד ,השרובל

 רשיאו בש ,וכלמיה תנש ,הנש התואב ,השרוב י"עש לדנאהב
 תברקב רוגל םידוהיל רסואה ,הרשע-ששה האמהמ ןשי קוח
 וליגש םייוגה יפמ םידוהיל עדונ הריזגה רבד .בהז יבצחמ
 תא ומדיק םידוהיה .הידוהימ השרוב רהטיתו טעמ דועש םהל
 י'עימקה,, תא בתכש בונמירמ עלדנמ 'ר יברל וחלשו הערה ינפ
 ךלמ עקלעמש 'ר .עצוב אל שוריגהו בהזה דעב רצעש עודיה

 לש ודימלת םגו היה ודימלת בונמירמ ילידנמ 'ר .1773 תנשב

 -- (1787) בוגמירל רבע ותריטפ ירחאש ,קסנ'זילמ ךלמילא 'ר
 דע ,הריזגהו וז תא וז תופפוח םהיתונש רסיקהו יברהש ירה

 ויח השרוב ידוהיש ,םינש המכ ורבע עימקה י"ע הלטובש
 אצוי ןאכמ .םליצהו -- ילידנמ 'ר ךלמתנש דע דימתמ דחפב

 שארב דמוע םהרבא 'ר תא אצמ השרובל ואובב רסיקהש

 יוליג ימיב םא :השק תצקש אלא .םשה תא ול ףיסוהו םעה
 רשפא ךיא -- ויגפמ ולהבנש םידוהי רבכ השרובב ויה בהזה
 םהרבא -- והשרדו והסרס אלא !ןושארה היה םהרבאש לבקל

 אלו ,השרובב ןושארה להקה שארכ רומאכ ותונמל רשפא

 .הב בשיתהו השרוב ולגר הכרדש ןושארה ידוהיכ

 םוקמ םינתונו תודבועו םיטרפ המכ םירבדמ הז תמועל

 םדוק םינש הברה םידוהי ואצמנ השרובבש ,תואדוב חינהל
 םידוהי וטלמנ טת--חת תוריזגבש םירסומ תורוקמה .א .ןכל

 -- םיכרדה תחא .שרומרמ דע ועיגה םסונמבו םיקזוקה ברחמ

 םידוהי תואמ שלש וגרהנ יאמולוקב .ב ;הכילוה השרוב ךרד

 יליבשו--(הלוצמ ןוי) םירהל וחרב הידוהי רתיו הפוקת התואב

 המכ וטלקנ אלש ןכתיי אל .השרובל תורישי םיכילומ םירהה

 לע הדגא תאשינ השרובב .ג .וז הטקשו הפי העקבב םידוהי

 האשינש םירמ םשב הריעצ הרענ לע תרסומה ,םיבר יתפש

 ("הריזגה,,) ןיאושנה תריזג תאפמ ,הניטק התויהב רוחבל כ"עב

 תחאב .ונממ רטפיהל ךרד השפיחו הלעבב הנאימ -- הלדגשמ

 ובשיו השרוב לע לדנאהה ךרדמ ואבש םידדוש ולפנתה םימיה

 יקיקנ דע התוא וליבוה םידדושה .(הנוצרמ הארנכ) םירמ תא
 עודיה דדושה "שובוד,, תייפונכמ ילוא) םיינופצה םיטפרקה

 היה טטושמש (ט"שעבה) 'קילארש, ינפל הואיבהו (הלא ויה

 הריזחה םידדושה דחאו ,הלעבל רוזחל הילע עיפשהש םירהב
 האמה תליחתב רמולכ ,ט"שעבה ימיב רבכש ירה .השרובל
 .םידוהי תבשוימ השרוב התיה 18-ה

 םירהל ויברוקממ תצק איצוה בוט םש לעב ותוא :ףוסבלו

 הרוהו -- עודי דאמ ידיסח רופיס והזו -- בוטיקו בוסוק ןיבש

 הז הפי קמעב עוטנל םהילע הויצו שרומרמ רבעל ועבצאב

 ןיאש ארימגו .תודיסחה לש הינמאנ -- הינמענ יעטנ תא
 וללה םירהמ רשי וק תחיתמבו .ונניאש רבד לע םיכרבמ

 םג :דועו .ינשה וקה שארב היוצמש איה השרוב -- המורד

 התומדק לע ודיעה ןשיה ע"הבב השרוב ינקז וארש תובצמ
 םידיעמ תורוקמ השש תוחפל .18-ה האמה תליחתב הלחש

 תידוהיה השרובש אצמנ .תידוהיה השרוב תומדק לע הנמאנ

 .הנש םישימחו םייתאמכ המויק תא הכישמה

 המ ,םלועה ימע תודלותמ הלואש הירוטסיהב רבודמ םא

 היוצמה "תיטנתוא,ה העידיה לע תפחרמ הדגאה חורש םג

 ירה ,םיידוהיה היבשיתמ ינושאר רבדב השרוב יאצוי ידיב
 ירכוז לצא םיכלהמ הל האצמו ץוחה ןמ האבה העפשההש

 הכפה תרוסמהו םתעדותב הזחאנ ,השרוב ישנא ברקב תונושאר
 םיחא השלש רבדב "תירוטסיה,, הסיפתל החנמ וק .* תואיצמל

 תודגאמ תחאל רשקנש רשפא השרוב לש הדוסיי םהילע לטוהש

 םע :םתנידמל םידסיימ השולשל םה ףא וקקזנש הפוריא ימע
 םיימור םיחא השלש ;םימודק םיממע השלשמ בכרוה ןווי

 ואוביש םיחא השלשל וכרצוה שרומרמב ןטק רפכ ,הביקסירב .*

 תוצימא םישנ שלש םמצעל ופריצש אלא דוע אלו רפכה תא ונביו

 .(הבוקסור רפס) םהיתוחפשמ תא ונבי ןעמל
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 ימור ימי תומדקב המחלמ םהיניב הצרפ ,םיינבלא -- השלשו
 םיאשרומרמה תרוסמה ילעבש חינהל השקש אלא .םירחא דועו

 םדיבש דועב ,םיקחרממ ,ץוחה ןמ אוביל וקקדזנ וא ועדי

 ..םתיבבש שמוחהמ ,םדיב יוצמהמ ,ואב "בורקמ,, תורוקמ

 ? הוחו םדא ינב תשלש ןכיהו !? ויה השלש אל -- חונ ינב יכו
 ודצמש םהיבא םהרבא אוה םהב ריעצהש חרת ינב תשלשו

 לש האלפומה הישילשהמ הנושארה הילוחה תא הוהמ אוה
 ?םילארשיו םייול םינהכ : םיתב השלשמ הבכרוהש ,המואה תובא

 תאז ושעש אלא השרובב תרוסמ יעדוי ושע ןכו ואר םהמ

 תתלו ןיתמהמ םחור הרצקש רחאמ .םהל תדחוימה םתומימתב

 דחאכ םאיבה הרותב םתריסמכ -- הז רחא הזב אובל םהל
 .תחא תבבו

 .ןילופ ךלמ -- ירפכה םהרבא

 וארוקוטש ךלמ -- םהרבאו

 דוע םעפש ןילופ ידוהי יפב הדגא השרוב דסיימ םהרבאל
 חשמנ 6) הממי ךשמל ןילופ לע להאוו לואש ךולמ ינפל

 ערגיי המל זא -- הנידמ התוא לע ירפכה םהרבא םשב ידוהי

 ונל םיטעמ םאו !? םהרבא הילע םג ךולממ השרוב לש הקלח

 דומענו תינרוחא תולעמ תורשע בושנ הבה -- ואבוהש תויארה
 הכותלש ותפוקתב ההשנו וניבא םהרבא לש ותציחמב בוש

 יפל החיסמ תאז הקינורכ ;'"ןעגאה,, ןקינורכה תדגא ונתריזחה

 לובמה רחאל (859 :קוידב) תיעישתה האמבש תרפסמו המות
 איה) םוטנונרקל ,ומש םהרבא ,תידגא ץראמ ידוהי עיגה
 לצאש וארעקוטשב תידוהי הכלממ דסייו (םויהד הירטסוא
 ימיב) ס"הפל 210 תנש דע ויאצאצו אוה ,הב ךולמיו הניו
 איה ףא היונש קידצה ןועמש תפוקתו ליאוה) קידצה ןועמש
 .(ונרקחמב ךיראנ אל -- תקולחמב

 דע חנמ תורודה תעשת תא םימלוה םינשה תואמ עשת
 השארב חנ תומשה תרכזה .(ודכנ דשכפראמ לחה -- םהרבא

 חנ לש ותביתמ שרקה רופיסו הפוסב םהרבאו הדגאה לש
 תועידי -- סורטיפה יקוצב ,לובמה ימב הטוש ךרדב העקתנש

 חנ לש ושרק ןיבש רשקל דוסי ןתמל ןייד ,הלא תועטוקמ
 אל ומש ,ותכלממ הלטבש ירחאש ,וארעקוטשמ םהרבא ךלמו

 ךרעו דדנו םקש אלא םייקתהל לדח אלש דבלב וז אלו .לטב

 -- השרובל עיגהש דע תורודה לכב םידוהי ךרדכ תולג

 .הב ךולמיו

 תשלשמ ,"טושפה, המלש בשחנ דירפ המלש יפל
 ןוילעה נ"כהיב ידסיממ דחאל ,השרוב תומדק ימימ םינושארה
 (1775) הלקת תנשמ וב היולת הרונמ לע היה תורח ומשו

 נ"כהיב היפל ,תרחא תרוסמ תבקונ רתוי רחואמ ךיראתב םלוא
 םידסימה .תיזג ינבאמ םהינש ,הוקמה םע דחי 1810-ב הנבנ
 (ץמייטש לארשי יבא) ריאמ ץמייטש :םה חול לע תרחנ םמשש

 השמ זנאג ,ץמייטש בקעי ,שובייל גרבנזור ,ארזע ץמייטש
 קילג ,שובייל ןאפשנירג ,הירא בקעי ,(ףלוו 'ר לש וימח)

 1901-ב לארשי ץראל (חרב) הלע ,שדוק ןורא רדנ) .קיוייא
 ל"ז ץמייטש ריאמ 'ר ימיב .האמ ןב 1910-ב תפצב רטפנו

 .שיא 80-כ "ןוילע,,ב וללפתה

 ןושארה םייח םהרבא

 םהרבא אוה ףא ומשש ,ןושארה ידוהיה לע תדחוימ הסרג
 'ר תשא תינטחושה המולב לש התסרג איה ,(ןושארה םייח)

 עטיימ תינברה .השרוב לש יששה טחושה ץמייטש הילדג

 ,המא יפמ העמש התודלי ימיבש תרפסמ ,םתב ,רמייהטריוו
 ןיינעתהל התברהו תותבשב םישנ ינזאב התצרהש ,תינתעד השא

 תנשבש הדיב התיה הקובד תרוסמש ,השרוב לש הימי ירבדב

 .השרובל ןושארה ידוהיה לש ואובל הנש םייתאמ ואלמ ה"סרת

 -- ץרמנ קוידב ךיראתה תא תרכוז איה (1705) ה"סת תנשב
 לע טלתשהש ,י'צוקאר ץנערעפ לש דרמה ץורפ רחאל הנש

 המחלמה תוארונ תמיאמ .הינוליסנרטו הירגנוה לש לודג קלח

 ימו ןילופל ימ ,תונערופה-יחטשמ טלמיהל םידוהיה וליחתה

 דחא .תירגנוה-ירטסואה היכרנומה לש םייחרזמה תוזוחמל

 םוקמ ול ושפחב ,ותסונמ תא קיחרה ,םיטלמנה םידוהיהמ
 דע ותחפשמו אוה ,עוסנו ךולה ךליו םידוהי םש ןיפדרמ ןיאש

 םהרבא הז אלפומ ידוהי םש .סורטייפה קמעל וילגר והואיבהש

 יכ היתודש תאו איה הפי יכ ץראה תא ותוארכ יהיו .היה
 םירתבמ םהימימל ףסכה הארמש םילחנו תורהנו ,המה םיקורי
 םינולאו םינראו םיחושא-יצע יכובס תורעיו ,היבחרמ תא

 םיחרפו םיציצ ,תוקריו תוריפ ישודג םינגו התוא םיפיקמ

 לא רמאיו -- 'ה ןגכ -- הביבסה לכו םלובי תא םיבינמ
 הפו היתיוא יכ בשנ תאזה המדאה לע ןאכ :ותחפשמ ינב

 -- רמולכ ,םייח -- ומשל םש ףיסוה ותטלחה קוויחלו .היחנ
 -םהרבא םשב הלעמו אוהה םויהמ ארקייו ונייח תא היחנ הפ
 ריעב הב קסעש תובצמה תותיס תונמא ש"ע) ץמייטש םייח

 הטנש ןושארה ידוהיה היה אוה הינמרגב (םדוקה ובשומ

 םדאמ אוה קיר יכ םוקמה ותוארכ יהיו .הז הכרכ-הונב ולהא
 תועורז םילהא ייומד םירכא תותקב תצקמ קרש ,םמושו

 יכ ,םוקמל ןתינ םרט םש ףא יכ ,ביבסמש םירהה ינורדמב

 :ןוגכ ,עבטה ינתיאמ חוקל םשב םבשומ תודוקנל וארק םייוגה
 ;ומרזב זפחנו םרוזה רהנה ללגב ,ריהמה -- "הדיפיר,

 אצוי אוהש םש לע ךכ הנכתנש לחנ ןיגב,, ,"הסורטייפה,
 תוראבה ש"ע ,"הניטניפ,, ; "סורטייפה -- עלוסמה רהה ילגרמ

 "טוקרוב,,ה תא ורקהש םיילרינימה ימ תוניעמו תוראב ןה --

 םייח-םהרבא 'ר ליחתה .ב"ויכו ,ויתוש תא אירבמה ,ץמצמחה
 קיפסה אל .םוקמל םש ארקל ןוגהו יאדכ ילוא :ובלב רהרהמ

 ןיב תעשו םורדה-יתאפב שמשה עקשתו ותבשחמ תא םייסל

 שודיקו תבש תלבק ירחא .תבשה הירחאו העיגה תושמשה
 לש ולמס אוה -- "ןישידק-ןיחופת-לקח,ד -- תדועסו םויה

 תשרפ ארקל לחיו תישארב שמוח וילכמ ףלשיו שגינ ,םהרבא
 .אבא תיבמ ןיכסה ןכ יכ ,םוגרת דחאו ארקמ םיינש ,עובשה

 השרפה םויסבש קוספל עיגהשמ .התיה אריו תשרפ ,השרפה

 -- עבש-ראב לא ודחי וכליו ומוקיו וירענ לא םהרבא בשיו,,

 לנרק םייח-םהרבא לש וינפ ולעה ,"עבשדראבב םהרבא בשיו
 ודובכ לגיו בל חמש ,קיהבמ הגנ קרב והיגה ויניע ,הרוא
 ונמיז םימשה ןמ :רמאיו ןעיו ןושארה םהרבאב ושפנ הבגתו

 : םשה תא יל
 םוקמה לש ומש הז -- עבש ראבב (םייח) םהרבא בשיו

 הלמ לכ שבשלו ךליל םכרדש םייוגהש אלא ...ורכז הזו היהי
 םינפ םושב ולכי אל ,םהיפ ךותל תלפונה שדוקה ןושלב
 ףא שבתשיו םייח םהרבא 'ר לש ינמשה שודיחה תא טולקל
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 המש אוה ."השרוב,,ל הפלתסנ "עבש-ראב ו -- םהיפב אוה

 ? יעבש ראב, , איה -- השרוב םולכ .הזה םויה דע

 (ינשה) המולב לש הרופס יפל

 ידוהיה לע ילרוגה וצה תאצב זא -- ןושארה םהרבא
 תודגל רצה ליבשה תא רובעלו אובל (םהרבא אוה) ןושארה

 ךינבלו ךל הזה םוקמה תא "השר"אב,, :וילע דקפו הבישיוה

 וניב ןילימ יפלא לש קחרמ הבג ,ךירחאו ךתא םיאבה לכלו
 רומח קותינ היה יופצ הרואכל .ותדלומ לארשי ץרא ןיבל

 ךותל לגלגתנש שמוחה ,יחצנה ורפס אלול -- ותרוכמ תיבמ

 .ומכש לע ואשינש ויתונוזמו וילטלטימ ןיב אבחנו ולימרת

 רומשל דומלל ,דבלב האירקל קר אל ,ול שמיש הז רפס

 דמל י"שרמ .ואצומ ץראל וקדהלו ורשקל םג אלא ,תושעלו
 "חארנ ילו, :ושרדמכו וטושפכ שרפל רשפא םיקוספה תאש

 שוריפ םג ףריצו דמע ,השע ןכו האר ונממ .ולאב אצויכו

 עמשמל םלוהו ויניע הארמל םאות ,רורבו קהבומ ,יאשרוב

 םוקמו םישעמו םיתע יקחרמ הז חכב בריקו ךלהו וינזא
 קוספב הלולכה ,האירבה זכרמב השרוב תא אריו םתיישע
 ןעיו וכו "'...ארב תישארב, :הרותה תחתופ ובש ןושארה

 םישרדמה תורשעב יקבה ןשרדה אוה ןכיה :ובל לא רמאיו
 -- רתתסמ םש הב תולגמ ינאיניש תישארב הביתב וצעננש
 הנתינש ןויכו !? (ןהיניב תויתוא יתש לוכישב) אשרב אוהו

 תרוסמה יטרפ לכ םע םיכסהל הטונ הניא ש"הוכ לש ותעד .*

 ונזיאו ורקיחש ,תבהו םאה ,תמא"ידיגמ יפמ ול הרסמנש ,ל"נה

 הנומאב ןורסמו ןויגיהה ינזאמב ןולקש ,ןהיתועומש תא תונווכמ ויהו

 עיפומ השרוב םשהש ,אוה םהמ דחא .םימעט המכמו -- המימת

 איה הקוחר ,הרעשההו ןכל םדוק םינש הברה תומישרבו תופמב

 שוטנה ולשמ רקחמ ש"הוכל -- דועו התניתנכ הלבקל ידכמ

 חכמ הקונמ ונניא אוה ףאש םגה) "השרוב, םשה לש ורוקמ לע

 ותדרב םהרבא 'רש חינהל ןתינ תאז תמועל .(יומידהו ןוימדה

 השרוב תא ןווכתמב ,שבישש אוהו וינפל אצמ ןכומ םש ,העקבל

 םהרבאש םשכו ,רתוי וילע ביבח היהש םש ,עבש-ראב לע הדימעהו

 הב ןכש ,םייח-םהרבא אוה ףא ןכ ,עבש ראבב בשיתה ןומדקה

 םיילגר .עבש ראב איה ,השרובל אובל םידיתעה ויחא לכ ינפ לע

 ,הז םש קחשמב השרוב יאצוי ועשעתשה דימתמו זאמ :וז החנחל

 ,ךדיאמ .עבשדראבב םימייסמו השרובב םיחתופ הזה םויה דעו

 ,טלחומב וצמאל רשפא םייח-םהרבא לש ותוינושאר לע רופסה תא

 התשעו השרוב ינב לש םתעדותב העקתשה תינשקע תרוסמ ןכ יכ

 - ןושארה ידוהיה לש ומש היה ךכ ןכאש ,םהיפב םיכלהמ הל

 ץמייטש ריאמ השרובב ןושארה טחושה :תאז הלבקל עדונ קוזיחו

 .(היה ץמייטש םייח םהרבא לש וינב ינבמ דחא ,ומש היה

 ,השרובל ןושארה םייח םהרבא לש ואוב רחאל הנש םייתאמכ

 הנבו תפצב המדא הנק ,לארשי ץראל הלע ויצלח יאצוימ דחא

 טחושה הילדג 'ר לש ויבא ינשה םייח-םהרבא 'ר אוהו -- תיב הילע

 - ש"הוכ לש ומאייבא -- 'ילדג 'ר ירחא) .השרוב לש יששה

 ,םהבש רשע-םינשה ,ןורחאהו םיטחוש השש דוע השרובב וקסע

 ץמייטש קחצי יול 'ר אוה -- "סיצמייטש,ה ףנעמ דחא כ"ג היה

 ףא לעיו השרובב התורשכו השרוב תודהי לע ללוגה תא םתסש

 .לארשי הצרא אוה

 יעדוי לש םהיפ לע םישרדמה ולגלגתה -- שורדל תושר

 יקולח לע "'הבישיו,,ה תומימ ילושחנ לגלגתהכ ,השרובב שורד

 האירבה ןמ .ןאכ לכה -- ןאכ "השרוב-תישארב,, םא .הינבא
 תא וצחיו וכליו םיילגרה תא ואשנ -- "ןדע ןג,, תשרפל ורבע
 ופשחיו םיאישדמה םירהב ורותיו םיחרופה םינגב ואוביו רהנה
 םתוא ףוטעבו םיננוצה םהיללצ רתסב ואבחנ ,םיתובע תורעי
 ! ? "הכיא, :לאושו ארוק םומע לוק-דה ועמש ישירח דער

 הארמל םידמחנ ,םיצעה לע וחמצש תוריפהש רמול ךירצ ןיא
 .(ערו בוט תעדל) םתעד תא ביחרה םמעטו ויה לכאמל םיבוטו
 תומד .תומלשב םהב םייקתנ "םחל לכאת ךפא תעזב,, קוספה

 יפטש תואגב השרובב ידוהיה האר לובמה ימימ לש םתינבת

 ייחבית,,ה .זוע תורטמ ימשג תוברו ףעז יננע שעגתהו םילחנה
 וקיחב הישרקמ שרק רשתו הירה לעמ הפצ המצעבו הדובכב

 -עבש-ראבב בשי ןושארה םהרבא .סורטיפה ,היקוצ רידא לש
 ..וכו 'וכו אשראב איה

 םהל הריהזה הנפוקנת םינשו םימיה ופיקה יכ יהיו
 ארקמה ישוריפש ,י"שר לש הדמחה רצואמ תרחא אתינגרמ
 ,עלס ץצופמה שיטפ,,ה תחתמ ואציש ,םינבא תורורצל ,םימוד
 ךא ,הרמאה ירבד םה הכ אלה,, -- "תוצוצינ המכל קלחנה

 -- והואצמת השרובב םיכרדה ידצב :ומצע לשמה אוה ,הפי

 ןיב תוצפנתמ םהינבא -- תיזג יעלס לש תומירע תומירע
 תומלה תחת םהילע םיצבורה םיקבואמ םיתתכמ לש םהיכרב
 ינפ לע ךמחל חלש,, :ונשרדנו תלהוקמ קוספ ונל רחבנ .שיטפ

 .(א ,אי תלהוק) "ונאצמת םימיה בורב יכ םימה

 : השעמל .השירפ ,םינפוא ינשב הז קוספ שרפתנ השרובב
 םוחלשו םידרז-ילבחב םורשק םיצע תורעיב וצציקש םיצצק .א
 איה ,םימה ינפ לע "סעיטאלפ,ה םה ,תורבודו תודוספרכ
 דרומב םירכסה דיל םואצמ םימי רפסמ רובעכו הבישיוה
 -- המלש רמא הפי :למלמ ,ליעלד קוספה ידוהי ארקבו רהנה
 וסריס הז הרקמב .ב !םימה ינפ לע חלשנה םחלה הנה

 "םחלה ינפ לע ךימימ חלש,, :והושרדו ארקמה תא םהישעמב

 אובי -- !דציכ -- םחלה תא ,ונאצמת םימיה בורב יכ -
 ךילותש םימ תמא ותונבב ,וישעמ תא שרפיו שיפ ןויצ-ןב 'ר

 המאה ךפש דיל םיקהש ,הנחטה ילגלג תא עינתהל הימימ תא
 .םחלה אוה ,חמקה אצי םיחירה ינבא ןיבמו

 ייסימה לע םש ונחיו,

 תובשיתה

 חרואב ולצינש רחאל :'חלשב, תשרפב םש רפוסמ ךאיה

 תשלש ךרד, םעסמב וכישמהו ףוס-םי תולוצמב תדרמ אלפ
 ויה םירמ יכ םע ,םואצמ רשאכ היהו 'םימ ואצמ אלו םימי
 עומשל ,תונלבסו חור ךרא ולעה (םקיתמהל ךיא םורוהש)

 רשאכו 'טפשמו קוח ול םש םש, יכ ,תווצמו םיטפשמו םיקוח
 לע םש ונחיו -- םימ תוניע הרשע םיתש םיליאב ואצמ
 רודמ וניתובא ךרדמ השרובמ וניתובא וניש םולכ ."םימה
 עבקש אוה ,םימה ,רתויב ינויחה ךרצמה ,רקיה לזונה + רבדמה
 .םהיתובשומ תומוקמב םתועקתשה לע עיפשהו םבושיי תא
 ויה םירותב םהיקמעו םהיתועקב -- םיטפרקה ירה ירפכ
 ולתפתה םהיתודג ןיבש ,םיצירחו םיעיקב ,םיצורעו םיקיפא
 ,םיגלפו םילחנו תורהנ ימ ילג לש םחלודב יצרו ףסכ ישחנכ
 תא לובטל ,םהיתכריל תבשל הנמזהכ עמשג םכושכש לוקש



 1 ה שרוב ןורכז רפס

 תא תוורהלו םיננוצה םהילזונב םיכרד יעגי ילגר ,םהילגר

 ויה םימה לע 'ה לוק יעמוש ןיב .םיכזה םהימימב םנואמצ
 יגלפ רשע םינש שממ :השרובב םינושארה םידוהיה יבשיתמ
 אלו וניפוחל ונכש ואוב :םהל וארקיו םהינפל וחטתשה םימ
 העבראכ) ,הבישיוה ילחנ לש םכרוא לכלו תובר םינש ורבע
 תותקבו םיתב חומצל וליחתה דועו הסורטיקה ,הלזי'צה (תוסרפ
 םהל ,םימהו -- תותפרו תוורוא ,םיפיפרקו םיריד ,המוח-יתבו
 ,הפיטשלו הקשמל ,הציחרלו התשמל םהיתופועלו םהיתומהבלו

 ילגלג תא םיעינמ ,םהיריפמא תא םישדוגו םהילכ תא םיאלממ
 יעצב ןיב םחימצהל םהיתונעשוה ישרש תא םיורמו םהיתונחט
 תובשיתהב קלח םירהה יבשוי םיוגל ןיא ןיידע .םהיתונוטרש
 םימי תארקל הלא םימימת םידוהי םיפוצ הוקת ירודחו וז
 רשפאו ץראה הנתינ םהל קרש ,ןוחטבב ,םירשואמו םיבוט

 תא 'ה בושב המלשה הלואגה ימיל וז דמח תנפב הפ ןיתמהל
 .הריחבה ץראל השרוב ידוהי תא םג בישי -- ןויצ תביש

 םימ ודמעי םירה לע

 רמאיי -- רתויו שולשו םימעפ ףונה ירואית תונשיה לע
 ויה םידומצ .םפונ עקר לע םא יכ וראותי אל השרוב-ידוהי יכ

 ,םוקיה יאלפל םיקבדו םהיניעב וקיהבהש עבטה תוארמל

 ויביכרמש ףונהו םרדה ויז תעפיב םבבל ישרומ תא ומיעפחהש
 תואלפמו םיאשדו םיצע ,תועקבו םירה ,םיגלפו םילחנ םה

 םיוצמו םהילע םיחיגשמו םידמוע ארובה יכאלמש ,תודשו םינג

 ותואב ,םפיקה הז ףונ ,תורפלו תוברל ,חורפלו לודגל םתוא
 דגבה תא ,ןכ לע רתי ;וידדצ לכמ ףוגה תא ףטועה דגב

 והארמ תא הנשמהו וניעב ראשנ ףונה וליאו םיפילחמ

 לחנה והשגפי ותיב תלד תא ותאצבש הז ידוהי עדי .ותחרפתב
 הריתעב םא ,םימשב בשויה יפלכ ויניע ףיני ,וימימ תיימהב

 ביטיהש ינפמ ,הדות ןתמב וא ,ול ךירצ אוהש רבדל תישירח

 יאלפ תישארמ וב האורו סורטיפב לקתנ אוה דימ -- ומע

 תוממותשה ךותמ םא ,('םמוקממ םירה קיתעמה,) האירבה

 תועבגהו םירהה,) החמש תמחמ םא ,(ל-א יררהכ ךתקדצ,)

 ושומי םירהה) רעצו םעז ךותמ םא ,('הניר םכינפל וחצפי
 םירהה לע וואנ המ,) הוקת ךותמ םאו ('הניטומת -- תועבגהו

 סורטיפהש חיכוהל וניסינ רבכ .('וננרי םירה דחי ,ירשבמ ילגר

 .םבל ןויגהב תוממורתהו םתבשחמ תוהיבגל והבגב םרגש אוה
 ןילפת תא ףלש םרטב ,תסנכה תיבל ותכלב הזב אצויכ

 תא דבעשלו אוה ךירב אשדוקד הימש אדחיל, ןקיתרנמ

 ויתוחכו ישוח ראש םע וחמבש המשנה תאו ובל תובשחמ
 רמואו ,ו"ח הלטבל אל ,ובל תא הנפמ אוה '...ךרבתי ותדובעל

 ילעב תגאש הרדאנ המ ,וז המדש הפי המ ,הז ןליא האנ המו

 יתאפב לגלגב םערה ריבכ המ ,םלכא לאמ םשקבב םייח
 ..ומלועב ול הככש ךורב -- והובבוסי םיבר םימש ,הנחטה

 יספא דע בחר ,ארונו לודג םנמא אוה ה"בקה לש ומלועו

 טושפה ידוהיה לש ומלוע לבא ויקחרמל הצק ןיאו ,ץרא
 הירופה 'הסורטיק,ה ,םילדה ויבשותו היחצה 'טנירפה :אוה

 בוחרה ;הכאלמ לכב םיסאומ םניאש םיצורחה הירדו

 וילע םיקרזנו םהיתבמ םיטלפנה וידדצ ינש ינכושו ךוראה

 תאצ רחאל דע םהיתבל םיפסאנ םניאו המחה ץנת םרטב

 וללה ,םהיתויונחל םיצא ,םתדובעל םיצר הלא ,םיבכוכה

 ; םינושמו םינושה םהיקסעל םירהממו םתרסנמ יתבל םיזפחנ

 תואטמיסה ;הירכא תא העיבשמ הניאש תיאלקחה 'סירטיר,ה

 בושיה תודוקנ תא תורשקמה תוקוחדה תוצילואה ,תורצה

 ןריבעהב הגיזמה יתבו תויונחה ילעב תסנרפ תא תועבוקו

 היתויסנכ יתב ;םירהה ןמ םתדרב םייוגה ינוק תא םהילא

 םיפיב םיביהרמה היפונ -- םלוכ לעמו היצחרמו הישרדמ יתבו

 ידוהי לש םמלוע המה םה -- ונפי רשא לכל םתוא םיפיקמו |

 םהיניעב וגפסנ םהימסק ,םתושפנב ועבטנ םהימשר השרוב

 .םבל חול לע ובתכנ -- םהיארמו

 היתב תא הנוב השרוב

 איה תלטובמ הסופת -- התסופת הנהו השרוב התאר

 תזפחנה הבישיוה ילותפנ ידי לע תיצחנה הכורא העקב התואב
 לחנ םע דחי ,םירהה ימורממ םישלוגה ,םיבבושה הילבויו

 תא הביחרהו הדמע -- המה תוחונמ ימ הימימש ,הל'זי'צה
 -ירוטירט,, םילבח תעירק י"ע אל -- "שוביכ,, יכרדב החטש

 םיידוהי "םיגיצנ, תבצה י"ע אלא ,היתונכש תומדאמ "םייל
 ,השרוב לש הרוביע תושרפ לכ לע :םהיתווחבו םייוגה ירפכב

 תשורחה תיבל ךומס םיינשו ריעב בורק דחא ,הטופיש חטשב
 ידוהי בושיי תומדב ילמס "שוביכ,, הז היה .םיצע תריסנל
 םיפעתסמה םירצה היתובוחר לע ,השרובש דבלבו רזופמ
 םיקוחדה (תוצילואה) היתואטמיס ,ןידדצל ישארה בוחרהמ
 לש והשלכ רפסמ לע "ןוטלש,, לבקת ,םישלופמה היתואובמו

 .הילא תוחפוסמ "תובשומ,,

 לש קיז ול ץנצנ ונממש םוקמ לכב ,השרובמ ידוהי

 ,הריד תיב ול רכש וא ,תיב ול םיקהו אציו דמע ,הסנרפ

 םירזופמ םידוהי .ומחל תא םש אצמ םגו וכותב בשיתהו אב
 ףכ ךורדת רשא םוקמ לכ, םיקוספה תא םמצעב ומייק הלא
 .'והיתתנ םכל -- וב םכלגר

 ."ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא םוקמ לכ,, ןכו
 איגב .הנופצבו השרובל חרזממ תודוקנה ומקוהו ודלונ הככ

 תוטש ,ןרוא יצע תורעי תוסכמ םהיתועלצש םיסכר ףקומ קורי
 ,וימימ תא שרשרמ ןאוסב לתפתמ לחנ ךשומ ,ריבכמל םינביל
 אוה השרוב רבעל ומרזבש ,ןוילעה ופטשב ושיוה לחנ אוה
 םילבוי ינטק ,םתוצירחב םיזפחנ םיגלפ יכפש וכותל טלוק

 רהמל םהב םיציאמו םיננוצה םהימימ תא םיכשכשמה םה
 ןפואב ךרתשמה שיבכה .אשיוה לש הצורע ךותל םקירהלו

 וילגרל ךלוהה טושפה ידוהיה תא היה ליבומ ,לחנל ליבקמ

 םילדה ויקסע תא רמג םיתניבש תומוקמבו הניטניפל השרובמ
 בכרב ימ -- תורסנמהו תורעיהו תודשה ילעב תא -- םדגנכו
 .םיגשגשמה םהיקסעל ,בכרמב ימו

 "תוראב,,ה רמולכ--'ב 'אגיטניפ,ה התיה תדחוימ "הבשומ,,
 םיילרינימה םהיתומימש תואצחרמו העושיה תוניעמ םהו ןמצע
 .הפורתו רוזמ ישקבמ לכל אפרמו הכורא הלעה (טוקרוב)
 תע -- זומת תפוקתב ,ץיקה תנועב קר הסלכוא וז דמח תנפ
 .םסיכב היוצמ הטורפהש םיאירבמה תאצ

 השרוב לש הרוורפ --- הניטניפה

 עמשגה ישירח שורשרב םילגלגתמ וימימש ןטק םימדגלפ

 .םתוא םיקילחמו וינבא יקולח יבג לע תקסופ יתלב הלפתכ
 .הארבהה תניטניפ איה תפסכנה הניטניפל רעש שמשמ הז גלפ
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 תוטומ ינש לע וכרדב ותוא רובעל ךירצ הילא סנכיהל הצורה
 תחא לגר ותתב ,תוריהזב םהילע ךרד םאו ,ובחרל םיחנומ ץע

 רבועו קילחמ וניאו ינשה לע הינשה ולגרו דחא טומ לע

 לחנ .ריאמ-עדיא לש אפרמה תוניעמב יוצמ והירה -- םולשב
 םירזפתמ וימימ -- רטמוליק לש ךרד ירחא עיגמ ופוסש הז

 תועלבנ ויתורוזפ םלוא .ופטש תא ןווכמה ץורע םהל ןיאב

 תויאיגהש םימ יגלפ דוע םע דחיו הנוילעה הבישיוה ימימב
 םילידגמו הימימ תא םה םיריבגמ ,םהמ םיטלופ םירהה יעיקבו

 ?יהמ ותליחת -- ותירחא םג וזו ותליחת וז -- המרז תא

 ,לחנל העבגהמ ויה םידרוי ,םישפונה יריעצ ,םיאירבמה ינב

 ךישממו להוצ ךושכשב םהינפ תא לבקמ גלפה ,הנימיל םינופו
 םינוויכה .וכפש םוקמל ואוב דע ודגנל ךרדה טרי יכ ,םורזל

 החרזמ םינופ ויחרואו הברעמ זפחנ גלפה הז :םה םיכופה

 םיצע ןויבחב ,רעיה הבעמב םש יא םירתסומה ויאצומ ןוויכל

 רצה לועשמב זועב םירוענה ינב םה םיטטושמ .םיעלס יעיקבו
 םיבוטר םינפ רבסב םתארקל ךלוהה גלפה ילותיפב לתפתמהו

 םתעגהו -- העמק דוע ,תצק דוע :רמואו הכפמ-הכפמ ,םדדועמו

 ,םככירדהלו םכתא תוולל לוכי ינניאש לבח המ .םכצפח זוחמל
 .םככרד ךופיה אוה יכרד ןכש

 תא םהיפנעב םיצרוק המוק-יחוחשו תרמצ-יהובג םיצע

 -ירפצ להק .ןווג ינבו םיעבצ ללשל לצפתמה קוריה םמולש
 םיחרואל זילעה םפוצפצ תא ןהידבמו םהינקמ םיחלוש ןור

 המיענמה םימה תרמז איה ,הקד הימה עימשהש גלפה .םינטקה
 קוחרמש ,הלוק ךימנהל הליחתמ -- קספה אלל םתכל תא

 ונואשב קיתשמו אוה ףא המוהו שעור ,ןיבלמ דומע ןמתסמ

 תא םג אלא ,לחנה לש עיגרמהו קותמה ומוזמז תא קר אל

 םיעגר רובעכ ודוס הלגתנ -- הז םירה אלפ .םידליה תחיש

 אוה םג ךשמנ ,הקיתשב ומצע תא ףיטעהש לחנה :םיטעמ
 אלא וניאש ,דומע ותוא אוה ואיצומ ויבא .םעורה דומעל

 ,לולתו בגשנ קוצ ימורממ דרויו לפונה ,ארונו רידא םימדלפמ
 םיעקש רפחש רחאל ,ותיתחתל ועיגהבו ,םומע םער לוקב

 טקשה וכוליה תא ליחתמ הטמל ול םיכחמה ,רוגמ יעלסב
 םכילומו םיננוצה וימימ תא ונממ לבקמה גלפה ךותב םיענהו

 הניטניפבש הז אלפומ םימ לפמ לע .ונממ הלודגה הבישיול
 ףוטעל יושעה ,למשח רוצייל םוצע חכ תוזח םיחמומ וזח

 הז ןוזח .השרוב תא הנושארבו הלוכ שרומרמ לכ לא ורואב

 .רחמ רחאל אלו רחמל אל ועדונ אלש םימעטמ ,אלמתנ אל

 איצומ,, י"ע םלועה ארבנ זאמ וימימ תא קניז גלפהש םשכו
 ףיסוה ןכ ,ךכ לע הוטצנש םושמ -- "שימלחה רוצמ םימ
 הישעמ תא השוע ןיידע השרובו -- הלילו םמוי הקזחב שולגל
 הרוחסה תולד תויונחב תינקנה טפנה תיששע רואל תולילב

 הרותה םג .רעצמ ריחמב חלה תרושמב םינוקה תוריתעו
 וא הועש וא בלח רנ רואב הידמול ינפל תראומ הריאמה

 תארקנה .הנטק תיחולצב הצוענ ןתשפ תליתפ לש הבוהבהל
 .טריפס וא ןמש תאלוממ "לצינאק,

 השרובב םילחנהו תורהנה

 -- םייחרזמ-םורדה םיטפרקה לבחב חתמנה םירה סכר

 םה -- םימ תושרפ םירצויו םיהבגתמה םהיאישמ םיינש

 ,פולסירפה ,ןושארה .םילודגה היתורהנ תא השרובל וקינעהש

 םידחאתמה םהיתומימ תא תוניעמ םירקמ היתולגרמל רשא

 תא םיוהמו םימ ילפמו םיגלפו םילחנב ןותחתה םכפשב
 רחא איש םמורתמ ,פולסירפל תינופצ-תיברעמ ."הבישיו,,ה

 ךותל םפטשב םיסנכתמה םיכז םימ םיחיגמ ויקיקנ יצורעמש
 תכפשנו םינשל השרוב תא הצוח ,םורד דצל םתכילומה הלזי'צה
 .השרוב לש ןותחתה הקלחב התא תדחאתמו הבישיוה ךותל
 לצב םיקירומ תודש ןיב הבישיוה תלתפתמ ןוילעה הקלחב

 היתודג ינשמ התוא םירטוע םיחושאו תונולא ,םיתובע תורעי
 -יריגרג םיסומע םיחישו רוב יכבס ראשו לחנ יברעו תוזרתו
 תוינדגדוגו תוינמכוא ,ףרשה ילטפ דע לעוש-יזוגאמ ,לכאמ

 -- ןותחתה הקלחב .םיבשעה ןיבמ םיצבצבמ םיתות-ינינפו
 ירחאו ,המש לע תארקנה ריעה ךרד םירפכ ןיב איה תרבוע
 -ושיו, דיל תלפונ איה םירטמוליק םיעבשכ לש ךלהמ הרבע

 םיגלפהו םיברה םילחנה ןיבמ .הסיטה ךותל (ושיוה קמע) 'גליו

 םהימימב םירישעמו השרוב תא םיבבוסה םימה תומאו םילבויה
 דרויה לחנ) הסורטייפה להנ תא ןייצל יואר ,היתורהנ תא

 -- 6מ 2305דל דע עיגמ ושארל םירה איש -- "סורטיפ,,המ

 ;היתודג לע המקוהש תידוהיה הנוכשה ללגב .א :םימעט ינשמ

 לע ונכשש השרובבש םינויצה יבושחמ השולשש תמחמ .ב
 ץיבוקשומ השמ 'ר :םהו -- הימימב םנואמצ תא ווירו היפוח

 בהלג ןקסע -- הטאר שריה םהרבא 'ר ;יחרזמה יקיתומ --
 ,רגנה ןייטש השנמ 'ר .ג ;הדובעו הרות תעונת לש הירבודמ
 אוה היהו ןויצ לש התבהלש החקלתה ותכאלמ תיבבש

 תא םג םהילע ףיסוהל רשפא .הילעל םינושארה ןיב ותחפשמו

 ינב לכ לע בוהאו םיענו ביבחה (לודגה) ןייטש ףלוו 'ר
 רודאורטניאב קיטשרעה רזייל לש ותיבב ןכתשהש -- השרוב
 -תשא המלועל הכלה םש ,הסורטיקה לש יחרזמה הרבעמש
 .הימי ימדב (ש"הוכ םא) ליכאר ותיער ליח

 םידוהיה תבשחמ תא םירמ -- םרה סורטיקה

 (םילהת) י'םירהה לא יניע אשא,,

 הז רה (ונרפסב רופס ןיא םימעפ הנשנו רזוחה) סורטיקה

 רקובה ןמ ףיקשהש ,םיטפרקה ץראבש "םיליפנ,ה ןמ דחא

 הנש םישימחו םייתאמ ךשמ ,השרוב ידוהי לע ברעה דע
 םיבציתמש ,םידוהי אלב אלא ,ךלוהו ףיקשמ אוה ןיידעו)

 ארובה תולדג תא וכרדב םיאורו ונממ םילעפתמ ,ותיתחתב

 ררועמ ."םמוקממ םקיתעמו םדיקרמו םירה רצוי,, ,ויארומו
 הז םירהבש ונעה לע היצאיצוסא הז רוגמ עלס םהב היה

 הז רה .(םורמ ידע םילפשה תהבגהו םיאגה תלפשה ,יניס

 תחתמ,, ,לוזלז ךות ,םארקב ,לשמכ תוירבה יפב ותעשב ,אשינ
 םה -- םיטעומ ויתועידיו הרצק ותעדש םדאל ,"סורטיפל

 הז רבד -- !םנמואה .חבשל אלא וניאו יאנגל ונווכתה

 : הבורקה התנכשו השרוב תא -- וארו ואצ : רמוח ןימכ שרדיי
 ,םירשיו םיבוט םישנא ,ויה םע יטושפ הנורחאה וז לש הידוהי

 תנצנצש תולגע-ילעב ,למעו הדובע ישנא ,רפס יעדוי םג םהמ
 םומיחל הלוגס ,ליעמה לש הזחה סיכב םהל הבוחת החוטש
 -- םינפ לכ לע .םוי דוקיב שפנה בושיהלו רוק תעב ףוגה

 -יתב ילספס תא ושבח ,םימכח-ידימלת :העיגה אל השרוב דע

 םידמולמ תצקמ וליפאו היתובוחרב וטטוש םיחקיפ ,הישרדמ
 יבשוי ןיב ובבוס (עדי אל שיא -- םחקל תא וחקל ןייגמ)

 .היתונרק



 .3 השרוב ןורכז רפס

 תוזחמ הב הגיצה ,תונויצב וועיסיומ תא הסנרפ השרוב
 ,יממעה רישהש דע .ב"ויכו היריש תא ורשו הב ורבחתנש
 השרוב לש םתוהמ תא ומכסב ,שרומרמב םש-יא עבטנ ועבטמש
 -- הינשלו "תודיסח,ה תא הנושארל ןתג -- התוחא יסיומו
 רעפ (!ש"ייה תיחולצ םהל הללוע המ ,האר) "תורכיש,,ה תא
 6-5 לש קחרמש ןכתיי ךאיה .ןהיתש ןיב חתמנ דבכנ יד

 ןתנ ךכל הבושתה תא !!םילדבהה תא כ"כ קימעי מ"ק
 ,שרד ךרדב ,דאמ טושפ !דציכ .רחא אלו אוה -- סורטיקה
 ןמ (םיינש וא) קוספ ונלצא ןימזהל ונילע הלחת ,ספא ,ןבומכ

 -- 'וגו ...לארשי רבגו -- ודי השמ םירי רשאכ היהו,, : הרותה
 : אנתה לאוש

 -- ךל רמול אלא ...המחלמ תושוע השמ לש וידי יכו,
 תא ןידבעשמו הלעמ יפלכ םילכתסמ לארשי ויהש ןמז לכ
 "...רבדב אצויכ ...םירבגתמ ויה -- םימשבש םהיבאל םבל
 תומרומה השמ ידיש הנשמה ירבדמ רבתסמ (ה ג ה"ר ןייע)
 יעצמא ושמיש סנ לע הלתנש תשוחנה שחנו הלעמ יפלכ

 .םימשב בשויה לא ןתונפה ןעמל ,םיניעה תמרהל ץירממו ךירדמ

 תא הממורו םתבשחמ תא םג התליע -- לע לא וז תולכתסה

 תודבכה השמ לש וידי אל יכ ,םהילע ומירעהש ועדיו םחור
 ןיעמ .יתימאה עשיה רוקמל ונפיו -- הישות םהל הנישעת

 ,השרוב ידוהיל ,םהל שמיש םירוהרה בוגישל ןברדמ םרוג

 ,םיקחש ימורמל ליפעמה ושאר :המימש קסונה סורטיפה
 ,םיבכוכה תאצ דע המחה ץנהמ וילא והכשמו םטבמ תא םמור

 תורזמו םיבכוכ יפלא םהיניעל ביכרה -- ףשנב םירחאמלו
 הלעמ יפלכ העובק הצצה .תואשינהו תומרה ויפתכ לע םיהגונ
 ףועמ ןתינ ,הנדעתנ םשפנ תוגה ,םבל יגיגה תא התלעה --

 ,םהיקפא תא וביחרה םהירוהרהו םחור האשנתנ ,הרופ ןוימדל
 םתעד םג אליממו םהינפב וחתפנ םירצמ ילב הבוגו בחרמ

 המל .םהילע המצע הטילשה תויעבט המכחו תוחקפו הבחרתה

 ךרדב השרובמ אצויה -- ?!וז הזונג הדמח התנכשמ הרצבנ
 דצל ויניע תא והיבגהב ,טיבמו הפוצו התנכש ןכשמ םוקמל

 ונכשל ברקתמ אוהש לככש והאריו הז הפשנ רהל ,לאמש

 תמלענש דע אבו ךימנמ ,ךלוהו לפתשמ אוה ,וילא בורקה

 דוס ,אוה תעד רב םא ,ול תולגל יושע הז ךלה -- ותוהבג
 ,השרובב -- תעדה תובחר לש וז הבוט הדמ ,ספא .הז סומכ

 .הב ןחינש שיאה תולעמ יפל לכה ,םישאר המכל הקלחתנ

 : המכחב ,םימש תנתמ התואב ותימעל שיא ןיב המשוה תודפ
 תופירחב דמלו ותנשמ תנבה תא קימעה -- הרותב קסועה
 / .לכשה

 ןיבמו םכחכ הרבסה קודקדבו לופלפב ליח ושעש םהמ

 טישוהשמ ;איטמקרפב ןתונו אשונה -- ונמיה הטמל ,ותעדמ
 וצפח ףא םיתעלו חלוממ רחוס השעג ,היינקו הריכמל ודי
 רבעמ,, אלו "םימשב, אל הושקיב אלש וללה .ודיב חילצה

 הנתינ הנונש ןושל (רחסמב אלו הרותב אל וניאש) -- "םיל
 ,ספא .םעט לש םירבד ועיבהו המכח יקרב וקילחהש םהיפב
 םנברק תא ורקדו וצקעש ,םנושל תקלחמ ולזנ געל יפטנ םגש

 יכ םתניבו םתמכח לע םיעידומו םיחיכומ םה ךכבש םבשחב

 .ונתיג םדיב "המכח,ה תוחתפמ וליאכ .הנה תולודגו תובר
 -- "ץרא ךרד םע הרות בוט,, םרמאמ תא ושרדש הלאכ םג ויה
 הפרה אלו ותימעמ וטבש ךשח אל ,הרות ירבד בינהש הפהו

 .ויצקוע-יצח וב הליכש דע ונממ
 .מ דחאה םא :השרובב םיקולא ארב הז תמועל הז םלוא

 םעונ לקמב םיעגהו .ש.ו ורבח אב -- םילבוח לקמב לביח

 ויעמוש בל תא חמישו םוקמבו ןמזב םיאתהש ויתוחידב תא

 ,בלה בוט ח''ת ,הז םדא יכ ,ויה תימצע תרצותמ -- תוחידבהו
 ,דחא דוע .רודה ינצילמ לבה-ירפס תאירק לע דשחנ אל

 ומחל ינתונל למגש שיא ,םיחתפה לע רזחמ שיא ,םעה יטושפמ

 דבכ יכ ,םתדלב ושיקש הנהמ רופיסבו הלתהמב םתוא וחדבב

 ינפ לע קוחצ תב וריאשהו ןינעל ויה דימת לבא -- היה הפ =

 םיכיראמו ,חור ךראב םהל וניזאהש ,הריתי תונלבסב םינחנה

 ..םנושל תקלח תא המה ףא

 י'תטנמ לב זיתפש תשראו,,

 םידוהיה יתפש לעש תופשה שלש

 השרוב לש המוי-ייחב הטלשש רובידה (תופש) תפש

 םוחתב תרבודמה ןושלל המודב ,שידייה תפש ,ןבומכ ,התיה
 תופשב .הפוויא חרזמבש םירפכבו תורייעב ידוהיה בשומה

 םנמא ויה ןהיתשש (תמדוקה לש התשרוי) תינמורהו תירגנואה
 : םיידוהידאלה םהינכש םע קר רבוד ,םידוהיה יפ לע תורוגש

 ירכא םע -- תינמורו ;תירגנוהה תודיקפה םע -- תירגנוה
 .םוקמה

 רובידה תבוח העקפ הב 1919 תנשב ןוטלשה יפוליח םע

 ודמע ,תיכאלווה הפשה הספת ימשרה ומוקמ תאו ירגנוהה

 טקלאידבו היבינ רצואל רשאב ,הוש המר לע תופשה שולש

 תפש ,םרב .התיה הקוחר יוטיבה תומילש ,ןתשלשמ יכ יממעה
 םיחנומ הכותל ןהמ הטלקב םייתשה לע העמק התלע שידייה

 םע ,הדשבו תיבב ,החישבו רובידב תואטבתה יכרצל םיגשומו

 שדוקה ןושלמ םילמ הברה הילע הפיסוהו ותיב ישנא םעו יוגה
 קקזנ אל -- יםימה תעבראל .ןהב שומישה רדענ םייוג לש

 -- ויתשמ ןייו וילכאמ ,"רדס,,ה ליל תוקרי ;םרבסהב יוגה

 הזוזמו ןיליפת רמול ךירצ ןיאו םמגרתלמ ידוהיה היה רוטפ

 היה םיתעל .םתיוהב ויהו ורייתשנש ,ןימוחתו תורצח-יבוריעו
 היה ליגר .הכוסה : לשמל ,ולשמ םוגרת ול איצממ ומצע יוגה

 תוארל ,םירהה ןמ ותדרב ,ץיקה ףוס תנוע לש העפותב יוגה
 ,תעדלו םימרומה תוגגב תוזחלו םהיתוכוס תא םידוהיה תונבב

 םלוה רחא םש ןיאו הז םישרק להואב הרוש תדחימ השודקש

 (תסנכה תיבל םג וארק ןכ) היסנכ ,רמולכ ,'הקיריסיב,, אלא ול
 קוחרמל דע ףדונ החירו םיסוכמ םילסב תאשינ הארש ,הצמל

 ,יטשאפ,, -- רמוא יוה ? תאז המיעט הגועל ארק ךאיה --

 -םויו תבשדייוג .חספ "אחסאפ,,מ -- ולוכ גחה לש ומש אוהו
 "ישדוק,, ראותה תא םלופיטבש תורנל םתעדמ ופיסוה םירופיכה

 חרט אל ידוהיה םג .םהיפ לע הלע שדח םשו -- הטניפס --
 םינמדזמה םימצעל םיחנומ שופיחבו ןושל-ישודיחב לומעל

 -ירפ ,ונחלוש לע םילועה ,וחבטמ-יאב ,םיכרצמה ,ודי תחת

 תמיא לכ .ותחתלמ ילכו ותכאלמ ילכ ,ונג תוקריו ויצע
 ,בוט המ -- תויגולונימרטה ויתושירד תא קפיס "שידיי,,הש

 תא ול "הסכ,,יש "םיערז,, רדסל וניע הנפמ אל -- ואל םאו

 ףולשל םירחא םירדסו "תורהט,, רדסב טטיח אל ,ותמדא תבונת
 -אלה ונכשל ,לידבהל ,העש אלא ,ותכאלמ-ילכל תומש םשמ

 ופתכ לעש קשה תא :ןכומה ןמ לכה תא ולצא אצמיו ידוהי

 "ונולקצב,, אל ,ףילחה אל ,הדווזמ םוקמב ויתועסמב ול שמישש
 לש "ולימרתב,, אלו (במ ,ד 'ב 'למ) השילש-לעבמ שיאה לש
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 "הברוטה,, תא דירוה אלא (.אל תבש) ללה ינפל אבש רגה

 םיבוטהמ) סינאהרב יגרויג לש ומכש לעמ "הטסיירט,ה וא

 הצלהב ,םייאש ,הסורטיקהמ לארשי ידלי בבוח ,םייוגבש
 ךותל םמישי -- ולכאי אל םאב -- לארשי ידלי לע ,ןבומכ
 ירהש ,ןיטולחל רתוימ םויא .ותבש"רהל םאיביו םלעיו ותברוט
 (םהל ןתינ םרטב דוע לכאמל הקשח םשפנ ,וללה תוקונית
 תא חקל ,דבלב (הדלונ אל ןיידעש) "הצירמ,ה תחת אלו

 "הסוק,,הו "ןיפיצ,,ה ,הפנהה ילכ תא םג םא יכ ,"הצנובריטה ,

 הכחו שמרחו ףליכ) "הטיפולהו הרישטוק,,הו "הצידנוא ,הו
 תורשעל הדובע ירישכמו תיב יצפח דועו (הפרגמו הדרמו

 רבדמהו ידוהיה ףסואל ייוגה ןוקיסכלהמ ןירשימב םריבעה
 אל תובהל בצוחה ,סוטאפב "םאונ,הו ריסחה אל תוטשפב
 דמעש היה םהינשל דחא רוקמ יכ םילמה רצוא לע ףידעה

 ,ריבסהל הצר ידוהיש עריא םעפ .השרוב-יבשות לש םתושרל

 חקי ןכיהמ) הזו הז רבד תושעל לוכי וניא ןופצמ ימעטמש
 לקיו (...הדגהבש "ןופצ,ה תא קר ריכמ אוה םא ןופצמה תא

 ץראה סאד, ,השרובב היה חיכשש עבמב אטבתהל ויניעב

 -ינייווניא סאד,, רמאיו (ינחינמ וניא יבל) "טשינ ךימ טזאל
 םיארוק ונאש המל םירשימב ןווכ אל םולכ -- ימינפה) "הטסג

 רומא (!? קינייווניא ,םינפב ,ונברקב ןופצה רבד ,"ןופצמ,

 תיגולוכיספו-תיגולוליפ הנווכ ןוויכ הז טושפ ידוהיש התעמ
 .ומוי תפשב תקהבומ

 השרובב ןושל רקח

 ץורפ ינפל םייתנשכ ,ונמדזנ השרובבו הרקמה הצר

 ןיוועל ובייל ,ץיבונר'צמ "ןטסישידיי,,המ םיינש ,ש"העהלמ

 (לארשיב ורטפנו הוסירב לייח תושעל ופיצ םהינש)
 החישהו (רוטטיציר) שידייב "טרעצנאקטראוו,,ה ינמאמ ,רגניזו
 השרובב רובידה-תפשב תיואלסה העפשהה לע הבסנ תיעדמה
 רוגשה ,"עסאטדומעקעפ,, האירקה טפשמ לש ואצומ רקחנו

 הז רבד יכו ?ןכתייה--ןיעכ ,תוממותשה תעבה עיבמו שרומרמב
 רוצ רוקמ לע הדמעוהו הרווחתנו הנבלתנ הייעבה !? ךמלוה

 תיב תלעב לכ יפבש ,הנושמה האירקה לש יואלסה התבצחמ

 המייקתנ ותיבבש) ש"הוכ .התלאש שוריפ ןיבתש ילבמ היינש
 שודיחה יוליג לע כ"כ אל ,האיצמה לע ץפק (תאז השיגפ

 הז םזיואלס רבע וכרדש ,רוניצה ףושיח לע רשאמ ,ינושלה
 השרוב ינושארש ,ותרעשהל קוזיח ולצא לבקתנו השרובל
 "הברוטה,, ךותב והואיבהש םהו .הילא ואב הנופצבש היצילגמ

 ,םייח תוחרואו םיגהנמו ןושל יכרע ראש ךותב ,תיאצילגה
 םילועה םילמה רפסמ תא תונמל דמעש ןטטח דחאב השעמ
 לש םוכסה תא רבוע וניאש אצמו השרובב ידוהיה יתפש לע
 תירגנוה) ינימורה םילמה רצוא יבגל םג ןידה אוהו ,תואמ שמח
 שולשב טלושה יבגלש םושמ ורקחמ םוחתל ןרקחה סינכה אל

 הלעמ תמגמוגמ תינמרגב טופטפ םגש חינמ אוה דחאכ תופש
 אוה הזכ םדא -- ןכש לכ אל ,שדוקה ןושלו ונושל לע ומצע

 ותואב .(תוינשלבה ויתועידיבו וב ןיחיסמ ןיאו רומג טולגילופ

 תופתתשה תאירק תא ררבל בתוכה י"ע עצוה ינושל דמעמ
 ןכסמ ,רמולכ -- גוב-עינ תיניארקואה ןמ -- "ךעבענ,, רעצב

 .ול רזעל םיקולא ולצא ןיא וליאכ והירה הז
 .השרובב םהיאטבמ יפב וסרתסנש םייזעול םיאטבימ

 רשקמה חילש-רחוס ןימ "רטיליפש,ה לע רבוד רחא םוקמב

 תא םלוה אל ומשש ,םהיניב ךוותמו הדשה ירעל השרוב תא
 -- רוביצה לע םש תריזג ןירזוג םא השרובבש אלא ועוצקמ
 :ךכל המודב .הירחא ןירהרהמ ןיאו הב דומעל לוכי אוה
 יוניכב השרובב וארק תוריהי גהנמ ומצעב גהונה םדאל
 ףשונה ריהי שונא רוצי הואג לעב ושוריפש ,"טארעפסעד,
 טבמב תלוזה תא לטבמ ,חפנתמ ,תובישח יבשמ ,ומצעמ בישמו

 לש םהיפל הז יוטיב עיגה ךרדה וזיא .החודו ףיחדמו לזלזמ
 ,תאז דבלמ ,עדונ אל -- יעבט יתרקב שוחב ונחינש הלא
 יסוטארפסיד, תיניטלה הלמה ירה .אב ומוקמב אל וב שומישהש

 ונייה ,הוקת -- וטאריפס ילב-הד :םילמ יתשמ תבכרומ
 -רעפסעד,, ןכ םא הזמ ךפהה קוידב ,שאונ ,הוקת אלל םדא

 אוה ךכיפלו שואייל בורק םדא אלא ,הואג לעב וניא "סוטא

 ,תרדוקה ותבשחמב דדובתמו "הרוחש הרמ,, ףוטע הגאדב יורש
 לעבכ הארנ קרו רבד לכל שידא ,םדא ינב תרבחמ קחרתמ

 הביתה תרוצב שוביש לפנו תועט ןאכ הלח םנמא םא .הואג
 ץירע -- "טאפסעד,, ("ביואב -- בויא,  ןיעכ םהל ףלחתנו

 םהינשו ליאוה : התכרעהב השרוב הקדצ ירה -- "טארעפסעד,ב

 גהנמ .הזב הז םרימהל רתומ -- תוירבל םיחונ יתלב םה

 תובכרומה םילימה רדס תא ךופהל םג השרובב אוה לבוקמ
 תיזנכשאבש םירבכעל תדוכלמ :ןוגכ ,רחואמה תא םידקהלו

 -לאפ, -- השרובב אוה ךופהנ -- "עללאפ"זואמ,, :ןירוק
 ולכיש סורטיקה ינשלב -- "טפול-גוצ,, -- םיצרפ"חור ; ''זיומ
 -טפול, לע והודימעהו גשומה יביכרמ תא (תילאמש ןיש)

 ןתבח) .םהומכ םיבר ןכו ,רבדל םעטה תא דיגמ ןיאו -- "גוצ
 רדניב סאפ) :ורוציקו תינמרגמ שוביש -- "רענדאב,, אוה --
 .ב'ויכו "רעדניב תחת רענדאב,, ולצא השענ -- תיבח רשוק



 ב קלח

 :ןכותה ןמ

 הב הלגתנש בהזה דעב םתוחה ,ייעימק ה
 חישמהו יברה ,ברה
 םידיסח תקולחמ תפיגמ רצעש זוע בתכמ
 (יברה תנומת) ש"בירה לש וסכרפמ ןצינ-יברה
 השרוב תודיסח
 םירי"ומדאל אינסכא -- השרוב
 (ותנומת) לירתלא לש ""ומולח,
 יברה לש ותדיחי תב ,וקיימ לש התנותח תנומת
 "שאלאס,ב הנורחא שדוק תבהל
 םיתפומו תותוא
 י'םירדחה תמחלמ,ו יברה
 "הבכרמ, השעמ
 (תרהוז תורייומדא לש הפוס וא) תולשוש דוחיא
 תסנכה יתב
 יםייח-ץע,, תנומת
 חסונ חצנמ חסונ
 תואצחרמו תואווקמ
 םידעומו תותבש
 "םילד רזוע,ו תופקה ,תונעשוה
 חספ ברע תוצמ
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 עימקה לש ותוליעיב ויה םיקפוסמ ונינומדקש העשב
 אפירש ונייהד אוה החמומ,, ןכ םא אלא תבשב וב תאצל ורסאו
 ןכש ,דחאכ םדא ינב 'ב אפירש וא (.אס תבש) "שלישו הנשו

 החוטב השרוב -- ואל םא וב השודק שי םא םדיב היה קפס
 םשש הז ירותסימ טישכת וא ץפח לש סומכה החכב התיה
 וללה -- םיניבה ימיב תקולחמ השטנ וביבסש ,ול ירבע אל
 השרוב ישנא ברקב -- םירכזנה תמועל .ןיריתמ וללהו ןירסוא

 והורטיעו הנוילע השודק תגרדל ,עימקה הז יוהד קתפ הלעתנ
 דחאכ םישנא השלש אל ,םש .האריו המיאו ,דובכ תרטעב

 לצהו ןונג ,ןונגו אפר ,הכורא הלעה םלש רפכ אלא האפיר

 .םידודנ ייחו םילוטלטו שוריגמ השרוב תא

 ריינה תסיפו השרוב לע הפחיר תולג תנכסו םויה יהיו

 שיאש םיזמרה בתכו ותרוצ תא ריכה אל שיאש (ףלקה וא)
 זאמ ,תואלפנ השרובב ללוח הז ודוס -- וחנעפל עדי אל

 זאמ ,םרב .שדוקה ןוראב ,רתויב שדוקמה םוקמב חנוהש
 השרובו םוקמה-ידוהי לע הרימשה הלטינ ומוקממ לטינ
 םינורחאה הידוהי םג וקחרוה -- ותזינג םוקממ עימקה קחרוהש

 .הילא בוש אלל -- והואציו והובזע ,םתדלומ רפכמ

 יצמאמ וכשמנ םינש לע םינש דוע :עימקה רופיס הזו

 גישהל הירגנוה-הירטסוא -- תכלממב םיבשויה םידוהיה

 ןתניתשו םיטועימה ינבמ םיחרזאה ראשל ןויוושה תא םמצעל
 וואיש םוקמ לכב הבישיה תוכז םג תוחרזאה םע דחי םהל

 ירחא הוקת לש קיז םהל ריאהשמ םירעב דוחייבו םהל בשומל

 הנב תילעו ,םידוהיה תללוז היזרט אירמ תירסיקה לש התומ

 לכב תבשל םידוהיל םג תויוכזה וקנעוהו הכולמל ינשה ףסוי

 םהב שיש תומוקמה םתואבש :וז תוכז הלבגוה ודריש םוקמ

 תורפעו םינבא ראשו חלמ תובצחמו בהז ןוגכ ,תורכמ םהשזיא
 .םידוהיל הבישיה הרסאנ םהב ,ירחסמ ךרע -ילעב תוכתמ

 תא םיקהל ולחה השרוב ידוהישכ םהה םימיב אקוד

 ושקיבו ,םיעונצה םהיקשמ תא תא חתפלו ,םילדה םהילהא

 תצקמ םהל  הקינעמה הירופהו האנה העקבב הולשב בשיל

 הזגור םהילע הצפק -- םכרד םותב םיולש םייח להנל הוקת
 אירקתמד "לידנה,ה לבחב :התקופתב תקפקופמ הבצחמ לש

 םהידברב הרקיה תכתמה לש םינמיס ולגתנ "הינאב-ושרוב,,

 ךותמ תצצונו הקירבמ הלחהש םירהה ינבא לש םייעלסה

 .םירהה הבעממ תואצומו תורפחנה םינבאה לש ןהיקרוע

 בוטה םתכה הנשיו בהזה םעויו ןתי ימ

 ייוגל גושגשו רשוע רשבמכ ריואב אשינש ארוקה לוק

 רקי ינבא .םידוהיה לש םבלב ברח תורקדמכ עקתנ םוקמה

 תורכמ לש ושוריפ המ ועדי עודי יכ ,םגורגב םצעכ ודמע הלא

 (אי ,אי ילשמ) 'ינרק םורת םירשי תכרכב,,

 בהזה דעב םתוחה -- עימקה

 שאר יפמ ורושיא תא לביק םששח .םרובע השרובב בהז

 ןתמ םע הכעד אל םידוהיה ויחרזאל ותאנשש ירגנוהה רפכה
 ,םר לוקב ךרבתהו ובל תחמש תא ריתסה אל ףאו תויוכזה
 "לידנה,ב ורשע תא רקי בהזה רוקמ ןכאש ררבתי םאבש

 ינושאר וליחתה רשאכ .םצבר םוקממ השרוב ידוהי תא זיזי
 םכרד ושע םיסדנהמו לידנהל םיעיגמ היירכהו הביצחה ילכ

 אוהש ,םוקמה רבעל וטנו ,השרוב תיצחמ ךרד תוביתנה תיבמ
 הגאדה טג הליחתה ,םיטפרקה קיחבש עבטה תונינפמ תחא
 האבו תשגרתמה הבורקה הנכסה תא םשוחב ,םבלב םסרכל
 תחישל יהתו תמייאמה העומשה הרבע ןזואל הפמ .םהילע
 םדקל םיכרד שופיחב וקסע היבוטו תמעפגה הדעה יעור .םויה
 ריעב תווקתה ולתנ םשמו טגיסל ונפוה םינפהו ,הערה ינפ תא
 חורמל הנשגת םרטב םידיה תא "אמט,ל -- טשפדוב הריבה
 יוצר וניא -- ךדיאמ .םהל היופצה הערה הריזגה ילגלג תא
 .אוה אוש דחפ -- דחפה אמש ,הדלויה םרט הייעב ררועל

 םיבוהצה םידיגה ; ללכ תועיגרמ ןניא לידנהה ןמ תועומשה לבא

 .דחפה לדגיו המיאה הברת ןכ םתוברכו ,םיברתמו םיכלוה
 םתגאד תליפאב םהל ההיגהו םהילע ומחיר םימשה ןמש אלא

 תבש התוא .םבל ירדחב הכישחה תא הריאהש הרוא-ןרק
 ,לידגמ םחנמ יברה השרובב -- תחא הסריג יפל -- חראתה
 םיחטש שוביכ ימי םימיה יכ) ז"פקת .פנ בונימירמ ר"ומדאה
 יישבוכ,ו ךלוה היה הז םחנמ 'ר (שרומרמ יבחרמב תודיסחל

 םידוהיל םהל חוור .עיגה השרוב דעו תידיסחה ותטישל תוצרא

 ןוצר וקיפהו םייתעבש םהל ומעט תבשה ילכאמו תצקמב
 תא םהל חלשיו םיגונה םבל ישחר תא 'ה עמש .םהימעוטמ

 וסנכנ יברה לש ותרותו ויתורימז ,התיה תממורמ תבשה .יברה
 העושיל הוקתה םג הרבג תובהלתהה רובגבו םהיעמוש ינזאל
 יבוט לש תחלשמ העיפוה תבש התוא לש היאצומב .הבורק

 שא לש תוצוצינו שדוקה חור לעב,, היהש יברה ינפב הלהקה
 ידוהי לש םתדרח תא וינפל החטישו (.ר.י) "וחצממ םיחרופ
 םיחלושמה ירבדש ,יברה .םתגאד תא וינזאב וחישהו השרוב
 תא לטנ ובל לעמ ותבשחמ תא ריבעה ,םירוהרהב והועיקשה

 שרפ ,הצונ-סומלוק הב ץענו רפוסה תסכ וכותמ ףלשו ולימרת

 : תוללממ ללמב ויתפשו הרוהט המהב רוע-ףלקמ ףד וינפל

 בהז,, ."לא ונמע יכ םוקי אלו רבד ורבד רפותו הצע וצוע,

 ןרופצה ..."ץרחי אל ץורחהו םתחיי םתכה .רגסיי -- רוגס

 ךרכ ,םינמיסו תויתוא םשרו קלחה ןוילגה לע תדקרמ הליחתה

 יחולשל רמא ךכו העושיל םיפצמה ידיל ורסמו ףלקה תא

 הנואת אל הער לכ -- השרובב אצמי עימקה דוע לכ : הלהקה

 ילכב עימקה תא ומיש .םהילהאב ברקי אל עגנו הידוהיל

 ,הבל יקמעמב הריתעמ השרוב דועבו .שודק םוקמב והוזנגו

 תיירכש הנירה הרבע ,ןוצרב הנלבקתת קידצה לש ויתולפתש

 ידיגלו םירוכה ןיב הבג לזרבמ השק עלס :הקספוה בהזה

 וסנו ךינפמ בהזה סנש השרוב ,ךירשא !ועקעקל ןיאו בהזה

 .החנאו ןוגי
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 - ףלק לע תובותכ תוריעז תויתוא

 בר זפמו בהזמ םידמחנ

 תיב ירדחב ןומט רקי רצואש השרוב יריקי ועדי עודי

 ןיאש הספוקה תחנומ הרותהיירפס ילושל םש ,ןשיה תסנכה
 ,הלבה ןינבל םיטבמ םיפיעמ ויה השודק לש דוהב .הל ךורע

 הצרעה טטרב .ולצב הסוחו ןותחתה תסנכה תיב ירוחאב אבחנה
 אלש ,הנכת םע הספוקה םשש הנפל וטיבה שדוק תדרחו

 תא ארוק וניאש ןכש"לכ ,החתופ וניא שיא לבא -- זפב הלוסי
 לכב איה הרומש השרובש ,הנתיא םתוקת לבא ,וב בותכה

 הידוהימ השרוב הנקורתנשמ ...הנאובת אל םיעשר תאושו

 הספוקה תא ובזע ,הילע ובל םש אל שיא ,רצ ינפל יבש התכלב
 עימקה דגבש "הדיגב,ה ןובשח התא ושע אל ףאו השפנל

 האיצי ,השרוב תא ואציו "ורמשנ,, אל הדי לע םירמשנה .םהב

 ...םבוש דע םהל ןיתמהל רמא יכ אצי אל עימקהו -- סנואמ
 ושקב אל -- שדחמ םתיב תונבל ורמאו ריעזמ טעמ בושבו

 ןיא ילככ ורתס םוקמב והוחיניו םהילע עימקה תנגה תא
 -- הצרא תולע ןעמל םתדלומ רפכ תא םתאצב ףאו ,וב ץפח
 ןיתממ רחא רמוש -- לארשי ץראב םש יכ םתא והולטנ אלו

 .הנשה תירחא דע הנשה תישארמ היבשוי לע ויניעש םהל

 ,הנשיה הוקמה ןמ ותאצב ועמשבש ,בוטל הינבמ דחא רוכז
 וילע םחיר ,השרובב ודבל רייתשנש עימקה לש ויכב לוק

 יקרפ ןיב ונדוע עימקה .לארשי הצרא ותא והלעיו ואיצויו

 תמעור העומשו ,ותיבמ ומצע תא קיחרה םרט --- ויתועבצא
 תורפעו -- לידנהב הלוגנ הלודג ןבא :הצק דע השרוב הצקמ

 העשה תא ותוושהבו .ףרוח םויב גלשכ תורשונ וליחתה בהז

 העקבנ -- המוקממ הספוקה הקתינ וב עגרבש ,ול רהבוה

 האמל בורק רוצע היהש בהוה תא ררחישו לזרבה תציחמ

 ידוהי תצקמ .םידוהי ןיא -- בהז שי ,בהז שי עימק ןיא .הנש
 םינינפמ וליפאו בהזמ הרקיה ותכרב םהל ןתנ 'ה .הובזע השרוב

 ,תיתימאה םתדלומ -- לארשי ץראל ולעיו םבלב הניב אביו

 ולצינש םיטעמהש ,ןיבהל וביטיה ,םילצומה םידואה ,םה יכ

 תרייע השרוב תא ןנוכלו בושל ידכ ולצינ אל שאה תרודממ

 .הברקמ םתוא האיקהו םב הדגבו םהל השחכתהש םתדלומ

 הידוהימ הנקורתנ השרוב .םהיחא תובקעב וכלה -- םירתונה
 םדי לעופו םליח 'ה ךרב .םתובא ץראל ובשש םינורחאה
 .הצרת

 הרטמב יברה לש ושדק ידימ אצי עימקהש רעשל ןתינ

 ינפמ םידוהיה לע ןגהל רשאמ רתוי בהזה תפישח תא עונמל

 םהמ הקיחרהל רמאיו םהל הברא הבורק הרצ יכ ,םהיררוצ

 פ"עב קידצה י"ע הנתינ ער לכמ םרמשל החטבההו רשפא

 ה"בקה ,אלא .תורודל אלו התיה התעשל החכש ,בתכב אלו

 !? והניבנו ונעדג יכ המ ונחנו -- םיקידצ ךרד עדויה אוה

 הנתינו השרוב לש הרדג הצרפנ הלודגה הפירשהמ לחה פ''כע

 הרצ הפדר הרצ .התוולש תא רערעל ליחתהש תיחשמל תושר

 ךיראה עימקה לש וחכ וליאו -- השפנ בישהל הל תת ילבל
 רטפנ 1787-ב :הפוקתה האושה רחאל םג ותלעותו ותלוכי

 ךרעב) תורכמה קוח תא ינשה ףסוי רשא 1780-ב :יאקסנזילהה
 1790-ב ;השרובל עיגה דחאו םכרדל םיחאה ואצי וללה םימיב

 השרובב יברה וא) .תחא הסריג יפל ,יברל תחלשמה האב
 .(ןמדזנ

 חישמהו יברה ,ברה

 /'חישמה תאיבב המלש הנומאב ןימאמ ינא,,

 חידקמ םידיסח להק

 חישמה תאיבב הנומאה תא

 םיתנש ,חולה לע הנמתסנ (1855) ו"טרת תנש -- הנשה
 -- הירטסוא רסיק ידימ התואמצע תא הירגנוה הלביקש ירחא
 ןאמדלאו יבצ בקעי 'ר :ןושארה הבר תא השרוב הלביק

 ןיידע בושייה .השרוב שדוקה תלהקד ד"בא רתכב רטעתנ
 רעצמ התישארש ותרוכשמ .ותיב םש -- ברהו ןכוש 'סירטיר,ב

 תחפשמל הפ ףסונ ןכ םא אלא ,התירחאב התגש אל -- התיה
 ,התיב תויפיפ םע הכסח אל תינברהו ליאוה .ארתאד ארמה
 ודמע -- 'הפסוה, לע םעפ לכ ןודל ובשיו ואב הדעה יבוטו

 רענדליג רעד,, ול וארקיו עובשל דחא (בוהז) 'ןדליג, ול וקספו

 לע ותדע תא להינ הנש 16 לש הפוקת (בהזמ יברה) "יבר
 הקזחב םחיכוה אל אוהו םברב וחמש וידוהי -- תוחונמ ימ
 השעמ ישנגאו םידיסח ,םתובלב םירשיו םלעפמב םיבוט םלוכ יכ
 רגאה לידנעמ-םחנמ יברה ךולמ ימי -- םימיהו .הנוכנ םכרדו

 שרומרמב השורפ ותעפשה-תדוצמו ץינ'זיוב ואסכ לע בשויה
 ירפ תא הלעה ,היה תונויגה לעבש -- יברה .ללכב השרובו

 יברהו ליאוה ."קידצ חמצ, םשב והארקש רפס לע ויגיגה
 ומש תא םלוה וניאש ,ורפסל ןתנש םשל םעטה תא שריפ אל

 וידיסח ומק (ב"'ויכו "יול תשודק,, ,"ןתנוי תבהא,, תמגודכ)
 אירטמיגב ,"םחנמ,, : תוילכו ברק תיתרמ שוריפ -- והושריפו

 איבמ יננה,, -- שרופמ קוספ םהיפ ךותל לפנ ןאכו -- "חמצ,,
 הירכז יפמ רמאנ ב"ב אוביש חישמה לעו ;"חמצ ידבע תא

 םיראותה תשלש "...עשונו קידצ ךל אובי ךכלמ הנה,, :איבנה
 רפסה םשו -- קידצ אוה םהמ דחאו ,םירומא חישמה ךלמה לע
 ושעי המ -- חישמ ינשהו חישמ ןושארה -- "קידצ חמצ,
 ,ונייהד .םחנמ -- חמצ :הוש םרפסמ !? ועטי אלש -- וידיסח
 -דמה הנקסמה האב ןאכ ...חישמה לע םיזמרמ תומשה ינשש
 הז יגולורטוס יוליג ...חישמה אוה אוה -- ונלש יברהש המיה
 תוטומו ט"שעבה לש ומרכ ימשב ףחירו םירשנכ רבא הלעה

 לואשב .םימיה תירחא לש החמשב הוטעה וטנ השרוב דע ויפנכ
 .והונע -- "השוע וז המ -- החמשל,, ברה

 לשמ ,םידיגכ םישקו הנעלכ םירמ םירבד,, ברה עומשכו
 לעשב דדמ ,וידיסח םעז תמיאמו -- יברה דובכ תארימ ,וחורב

 תאזכ הנומא, -- םנעיו -- ןויגהה ינזאמב םלקשיו וירבד
 .ףיסוה אלו -- איה 'הרז -- הב םינימאמה םישנאה תדובעו
 המ ואציו -- "הרזו הדובע,, םילמה יתש ודמצ םידיסחה ספא
 ...אציש

 המיח תוירזכאב וילע ופסאנ, וירבד תא םעמשב יחיו

 ולגרל וסרפיו ...תונברה אסכמ וריסהל והופדריו והוררמיו
 ברל תוקונית דמלמ םהל ומיקיו ,יודינהו םרחה תרומכמ
 תנידמ לכב עמשנ הלוק,, השרובב התשענש הירורעשה .ומוקמב
 רזעל לודג בר ול ךרטצנ -- "לאוג,ה אב אלש דע ."ןראגנוא
 'ך לאו קיש ם"רהמ לא ןמדלו ברה הנפ ול רצב יכ ,ותרצב
 ברה לש ותומדב לאוג ול םקיו .ץראווש הדוהי -- םהרבא
 תושגרנ םילמבו ,חדומה ברה ,ןויבא ןימיל דומעיו סאס-גרבמ
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 -יסחבו י"ותב תראופמ הלהקמ לארשי .תנומא ימולשל,, הנפ
 םחיכומ אוה םילמ ףלא ןב בתכמב "...אשרוב ק"קד ...תוד
 לארשיב התשענש הבעותה לעו ,"קלחל האציש הרעבה,, לע
 רזחוה ברהו -- הליעוה הפיזנה "...יברהו הרותה דובכ לוליחו
 .ונכ לע בשוהו

 ,ץראווש הדוהי םהרבא ברה לש ורפסב אצמנ בתכמה)

 .(םירפס דועבו ט"יר ןמיס ד"ויח קיש ם"רהמ ת"ושב

 חישמה-יברה

 ועגת לא, :בר לש ותשרד תא הדוהי בר םסרפש זאמ

 תוקונית ולא -- יחישמב -- "וערת לא -- יאיבנבו יחישמב
 (:טיק תבש) "םימכח ידימלת ולא -- יאיבנבו ,ןבר תיב לש

 יחישמל,,)) חישמל םיבורק (םיאיבנה) םמצע ח'ת וארשמו
 םמצע תא וארש דע שרדה תא בבחלמ וזז אל (ץיאיבנלו
 לע זעונ רוהרה רקינ םבל רתסבו אלטציא התואל םייואר

 דע ךשמנה יתחפשמה םסוחי תוכזב ןוילע יונימ לש תורשפא
 ונימי דע יבר ךל ןיאו "בקעי יקולא חישמ,, לארשי ךלמ דוד
 םימיב הששחיל ש"הוכ ינזאב) תאזה תלשלשה לע רתוויש

 םימסרופמה םיר"ומדאה דחא לש הצירעמ ,תודיסח תשא הלא
 -- חישמב יברה הזב הז םיראתה ינש תא העילבהו רתויב
 םילודגש ,תדספנה התעד לע היתדמעהשמ .יברב חישמהו

 קפס לכ הריאשה אלו היולג העדוהב האצי -- הב ולשכנ

 םירחאמ םתעמש ילואש ,םיפלוסמה החור ןויערבו התבשחמב
 ה"בקהו חישמה תומי רבכ ועיגהש הדות אלה :םתקיתעהו

 ש"בירה לע ורפיס רבכ ? ילש יברהמ רתוי לודג קידצ ונימי לש

 לאשו ה"רב ותמשנ תילע לע ןושרג 'ר ,וסיגל בתכש
 התיה הבושתה (.חצ 'נס) רמ אובי יתמיא :חישמה תא
 .הצוח ךיתוניעמ וצופיו םלועב הלעתיו ךדומיל םסרפתישכ

 תורצח ידיסח יפ לע םילתנ תוישעמ-ירופיס הברה

 וליחתהו התלעתנ םהיקידצב המימתה םתנומאש ,ם"'ירומדא

 החילש תויהל םייוארו םייושעה ,ןוילע ישודק םהיצרענב תוזחל
 םירופיס .תומדא ילע ת"ישה לש ורבד השועו הניכשה לש

 לע םירפסמה הלא םה .א -- םיגוס ינשל םקלחל רשפא הלא

 ותציחמב םמוקמו תוכלמל םיבורק םמצע םיאורה ,םיקידצ םייבר

 :רפוסי הלא לעו -- חישמה ךלמ לש

 ותיבדינבל הרוה ןושיל ותכל ינפלש היה גהונ דחא יבר

 :וא ;דימ ותוא וריעיש ,ותנש תעשב חישמה אובי םאש

 ,הקיתמ ינימ לכב ותוא םטיפו רומח הנקש יברב השעמ

 תא לבקל ידכ ותארקל בכריו וילע הלעי חישמה אובישכש

 וידיסחש דחא יבר לע רסומ הרישע תידיסח תרוסמ לעב ,וינפ

 תוריהזב והוכריב רשאכש ,םירצמ ילב הנומא וב ונימאה

 היה אלא "!ןמא,, הנוע היה אל -- "לאוגה תאיבל הכזיש

 ,יברש ,אופא אלפ המ -- "לארשי לכ םע דחיב,, :רמואו בישמ

 םישה תומשה ינש -- "חמצ, ורפס םשו "םחנמ,  ומשש

 ןימאהל ונאמי וידיסחש ,חישמה לש וייוניכ םהינשו אירטמיגב

 תא ךכב אטבל ונוצרבש ומשב ורפס םש תא וארקב םברש

 וליאו ותבשחמ ףטע םנמא יברה .תיחישמה ותוחילשב ותנומא

 םתועט לע םדימעה השרוב לש ןושארה הברו הוליג וידיסח

 .הלודגה

 'חמצ , אוה "םחנמ,, אוה

 דיסח ותואש רמאנ םא תמאל הרעשהה ברקתת ילוא

 ולש יברה לש ותויחשמ לע זעונה ונויער תא חירפהש בהלנ

 (ותא ומיכסהו הזמ םה ףא ובהלתה םידיסחה לש םתיברמו)

 רבודמ םשש "קלח,,ב איהו וינפל התיה הסורפ תשרפמ ארמגש |

 הקרזנ ףוסבלש דע -- חישמה תומיו חישמה ךלמ לע תוכיראב
 (אדירג יתוכלמ ראות אוה "חישמ,, ןכש) יטרפה ומשל הלאשה

 -- רמאנש ומש הליש :ורמא הליש 'ר יבד !ומש המ --

 ...רמאנש ומש ןוני :ורמא יאני 'ר יבד ;'הליש אובי יכ דע,
 םישרפמהו (:חצ 'נס) ...'נש ומש הנינח :ורמא הנינח 'ר יבד

 לאוגה לש ומשש חיכוהל לדתשה שרדמ תיב לכש ושריפ
 'ר ידיסח לש םקלח אופא ערגיי המל .ובר םשכ אוה לחוימה

 תויארב חיכוהלו םבר לש ומשב שורדל םהמ ענמיו םחנמ

 שרדמ תמחמ וכומסיש המ לע םהל שיש !!ותויחישמ תא

 אוה ,ןידד אנבשוחכ ןידד אנבשוח,, :םהיפ ךותל לפנש אלמ

 .(זג ,אפ ר"כיא) חמצ אוה ,םחנמ

 "םימכח ירבד עומשל הוצמ,ש ייבא רמא רבכו ליאוה

 םדאה לכ תא ןד יוהו,, : םרמאמ תא םייקנו הבה (דועו .כ בי)

 המוציעב השרובב עריא רבדהש רעשל ונל רתומו ,"תוכז ףכל

 םוחהחש העשב ,םיטהולה בא שדוח ימיב ,ץיקה תפוקת לש

 ,םינפבמ ומד תא ץצומ בערהו ץוחבמ ףוגה תא הפרמ דקויה

 שדקמה תיב ףרשנ וב םוי ,הידוהי לע דרי באב 'ט םוי יכ

 ןייעל יהתו ץראה לכ שושמ ,םילשורי תומוח וסרקו  םיימעפ

 הלא םימימת םידוהי ,םה םיאורו ושרחנ הדשכ הדוהי ירעו

 ונשדקמ תיב םמשו ונירע וברח םהיתונוועבו םהימיב וליאכ

 רבגה תוניק ,ובשי ץראל םילבאכ ןכ לע יכ ,ונרקי הלגו

 הגהי םיאכנו הלילב םתפש לע ,"ותרבע טבשב ינע הארש

 .רקובב -- יולה יטויפב םכיח

 הרצו םעז יקוספו בצעה יזורח םהל םינתמ רעצ ירחא רעצ

 רוא הנהו .יהו הגהו םיניק :םהירבד לכו םדבכ ץראל םיכפוש

 יכ ,םתמשנ יכשחמו וירהז ףיערמ ,ורתס ןויבחמ ץבצבמ

 תירחא ,קוזחו דודיע ירבדב ושפנ בישמ -- םהמ קחירש םחנמ

 ,םיקולא יכ,, :(ב"טל תוניק) םימחנמה םהל םיחיטבמ הבוט

 םג ."ךינבל םולש בורו איה הוקת יכ ,חנזי אלו ?חצנ אלה

 :תלחות רודח אלפנ שרד וירחא ררוג תוהוגנ ץיפמ קוספ

 לכ, -- (י ,וס ,זי) הילע םילבאתמה לכ שושמ התא ושיש ,

 רפס ,(:ל 'עת) התחמשב האורו הכוז ,םילשורי לע לבאתמה

 שואייה ןבא /.עיפוה קפואב תורצל יצנקו / עיגה וצקל תוניקה

 בשהל םישקבמו םלבאמ םוקל וליחתהו הלוגנ םבל לע הקיעהש

 רוסאו...,, :דגנמ בציתתו הכלהה אובתו -- הרות ירבדב םשפנ

 ד"נקת חי"'א) "הכיא שרדמ דומלל רתומו ...תונשלו ...תורקל

 ,'םירבד, ר"מה תא ץינ/זיו-בוסוק ידיסחמ דחא ףלוש זא (ב--א

 ללגב וניבמ וניא וקלחב .דמולו ול דומצ הכיא שרדמש

 ןיינעמ עטקו ותעידי הדשב ספתנ וטועימ לבא ,ובש תימראה

 ורהז ויניע .ובל (תמושת) תא הבושו וינפב בציתמ 'א קרפבש

 הנינפ ,הז רחא הזב ויפ ךותל םילפונ םיקוספ ,תורקי רואב

 ,ץרענה ובר :ול התלגתנ שקיב רשא ,הבוט תילגרמ ,אצמ

 םאו .הז קרפב שרופמה ומשב רכזנ בוסוקמ לידנמ םחנמ 'ר

 חמצ,, -- ומוקמ דקפנ אל ורפס םש םג ירה -- הז ךל טעמ
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 ובר אוה ,דחא םדאב םיושקנה תומשה תשלשו -- "קידצ
 ןב חישמ לע םיזמורה םיקוספ לע םישרדנו םינעשנ ,לודגה

 הנה, :רמאנש ,ומש 'חמצ, רמא יול ןב עשוהי יבר..., :דוד

 רמא וביא ר"שב ןדוי 'ר ."חמצי ויתחתמו ומש חמצ שיא
 : אנינח 'ר ףיסומ ."םחנמ ינממ קחר יכ,, :רמאנש ,ומש 'םחנמ,
 אוה םחנמ אוה -- ןידד אנבשוחכ ןידד בשוח -- יגילפ אלו

 .(זנ ,א ר"כיא) חמצ

 חסיהב ול האבש האיצמה לע ורבח ןזוא תא הלג ךא יהיו
 םילשהו ורבח ץפק ,ןירימט ול ןילגמש ןימאהל ליחתהו תעדה
 הירכז רפסמ אלמ ארקמב .קידצ -- ישילשה םשל שרדמה תא

 תב ,יעירה ,ןויצ תב דאמ יליג , ('קלח,ב ארמגה האיבמש)
 בכורו ינע אוה עשונו קידצ ,ךל אובי ךכלמ הנה ,םילשורי

 דלונ וב באב 'ט םויבש איה אליעלד אתורעתיא ."...רומחה לע

 תאז ןיא ,אנל ילג אנד אזר (תלבוקמ תרוסמ יפל) חישמה
 הססונש שדוקה חורבש ל"זח ירבד ונל ונמיז םימשמ אלא

 ירבדו ואובל םיפצמש הז אוה -- אוהש םבר לע ואבינ םב
 .ל"זח ירמאמו םישרדמו םיקוספ .קוזיח םיכירצ םניא םימכח
 -- קידצו חמצ ,םחנמש םידומו םיעידומ ,םימייקמו םירשאמה
 ונכשו ואבו ולע תומשה תשלש לכו םה חישמה לש ויתומש

 לע ,בוסוק ירה ילגרל דובכ ןכושה ,םרומדא לש ושאר לע
 דקפ ,עיגה םידוד תע .ץינ'זיו לובגל ןעשנה שומר'צה תודג

 אב יכ ,םחישמ תא ול רוחבל וינב תא ןנוחיו ומע תא 'ה

 לש הבר ,יבצ בקעי 'ר אובבש הומתל ןיא ךכיפל ...דעומ
 בורקה ןוילעה תסנכה תיבל ,סירטירה תליחתב ןכושה השרוב
 החנמה תלפת ללפתהלו תופטוט דונעלו תיציצב ףטעתהל ,וילא

 קלח השבלש החמשה תא אריו הבר אמוצ אמוי תאצ םע
 המ ,החמשל,, :ותלאשלו ול הנתינש הבושתה .םיללפתמהמ

 לבלבתו ויתובשחמ תא הצחמ ,ותקרב המלה -- "+ השוע וז
 ,םיבוט םידוהי ,םכל היה הז המ :ושפנ רמב ארקיו ותעד תא
 ךכש םיינזאל יוא !!רבדמ םכיפש המ םכבל עדוי םולכ
 . תאזכ הנומא :םיצרמנה וירבד תא רמאיו ףסויו !תועמוש

 םידיסחה ועדי בטיה) הרז -- הב םינימאמה םישנאה תדובעו

 ץינ'זיו ידיסח ירבד ('הרזל הדובע, םילמה יתש תא ףרצל

 םייפנכ םהל ושע ,תינויגההו המימתה הבר תבושתו השרובב
 תוצרא ;היתועקבבו םיטפרקה ירהב התצינ תקולחמה שאו

 הרעבתה לדגתו ןהיתודסומ וטהליו ושער שרומרמו הניבוקוב
 וחלתשנ םינדמו לארשי יתבב הזחאש הבירמה תבהלל יהתו

 ןרהא לש ונב ןב ,זאסד-גרבמ ןהכה אבש דע -- םהיתולהקב
 :וחיטבהב השרובב םולש ןכשיו םולש ףדורו םולש בהוא ,ןהכה

 האצי השרובמ ."םולשהו םייחה יתירב תא םכל ןתונ ינגה,,
 תקולחמה שא תונושלו שרומרמ תוזוחמ לש תורייעל הנירה

 הלעמו אוהה םויהמ .תועקוש וליחתה םהירפכ תא ותפלש

 םע ילארק דיסח רגו .תועירו םולשו הוחאו הבהא קר ועדי
 יאנכעק עשעישו ץברי יאזנאס םע יאיניטאו יאצינ'זיו דיסח
 .םייריש ףוטחי -- יציואבוילכ יארמטסו יאבושטידיז תרותב

 תא םרימהב ןוחצנה רעש תא ותיחשי אלו הזל הז וערי אל
 ץקש,, קוספב -- "וב ואובי םיקידצ 'הל רעשה הז,, תבתכה

 תורמסמב הוקמה תוגירדמ תא ודפרי אלו (ל"ר) "ונצקשת
 יכ ,וב הליבטל דריל ךירצ םירחא לש םברש םוקמב םיעוטנ

 םהיבר לע הוקמה לש םימכ רשיה לכש תעד םתלגלג האלמ

 .םיסכמ

 רוככ ןיקלוח ןיא -- םשה לולח שיש םוקמ לכ,

 .(טי רי'ב) י'ברל

 סמסגרבמ ברה לש זוע בתכמ

 (.ש .ג יתינש אלש טעמכ בתכמהו בתכה)

 .א"'עי ס'ב ק"פל ליירת ורתי 'סל קי'שע 'ו םוי ה"עב

 הראופמ הלהקמ י"נימא ימולשל םולש ברו הכרבו םולש

 ק"קד ןורשי תדע ט"ורק יפולא םשארכו תודיסחבו י"ותב

 -- .א"עי אשראב
 הרותה ןרקו לארשי ןרק הדרי יכ ,ינטב זגרתו יתעמש הנה

 השער ץרא ,אשראב תדע 'ישודק להקב ,הנמאנ הירקב םיאלפ
 תורמתו שאו םד ופטנ םג ןשקנ אדל אד וזגרי םירה ידסומו
 םג הצוח וקעצי ןוימהי לבא ,ןויכבי רמ םולש יכאלמ ,ןשע

 ללח תקאנ ,רורמתב רוראפ וצבק ,םינפ לכ הנלהבת םדא ינבל
 ,שא ותיצה 'ילגרמ לש ןנולמב ,הלודג הלומה לוקל םיקאונ

 ,ואצי הנממ 'יבירחמו ייסרהמ ,הראופמ הלהקב הרודמה ולידגה
 ךרד לע יכלוהו חרוא ירבוע לכו םלוק עמשנ םייוגב הנה

 תרכזנה הלהקב םידיגכ םישק ,הנעלכ םירמ םירבד 'ידיגמ

 הבוחרמ שומי אלו הב ןילי קדצ ,םישעמה בוטב תרדוהמה
 ןיב דוריפ תושעלו קלחל האצי הרעבה לוקו .םיחצרמ התעו

 השענ רשא הלבנהמ יעמשב ישפנ החנא דואמו ,םיקבדה

 ברה דובכ תא ףדגלו ףרחל םישנא ומק רשא םכתלהקב
 יבצ בקעי ה"ומ 'וכו םיקלא ארי יקבו ףירחה ג"הואמה
 תונברה אסכמ ותוא דירוהל ,םשד ד"בא י"נ ןנאמדלאוו

 ברל םשל לבקתנ םינש רשע השמח הז רשא המיח 'וירזכאב
 הגהי ותרותבו 'ה דבועו הרושכו ןגוהכ תונברב גהנו ,הרומו

 עמשנ לוקהו ,םותב 'יכוהו ייבישקמ 'ידימלת םע הלילו םמוי

 תאנק םאנקב ,ץינזיוו ידיפח ושע ןכ יכ ,ןראגנוא תנידמ לכל
 "חמצ, יכ וראפתה יכ י"נ עצינזיוומ קידצה ג'הרה םבר

 ,םהלש סקנפב ובתכ ןכו חישמ אוה םבר ןכבו ''םחנמ, רפסמב
 םישנאה תדובעו תאזכ הנומא יכ םשד ד"בא ברה רמא ז"עו
 .הרז הב 'ינימאמה

 תיחשהל דע הלוע םידיסחה תתח

 והופדריו והוררמיו המיח 'וירזכאב וילע ופסאנ וירבד

 תרומכמ וסרפ םגו םלוע תומי לכ תונברה אסכמ וריסהל

 ןודל אובי וא בר םשב והוארקי רשא לכ לע יודנהו םרחה

 בול תקונית דמלמ םהל ומיקיו ה"וא ינידב ולאשלו וינפל

 תאזה הבעות התשענ הכיא !תאז לע םירשי ומושי ; ה"'רומו

 ג"הרה םבר דובכו הידמולו הרותה דובכו ש"ש ללחל ,לארשיב

 המרה ודובכ ללחלו רפעב ודירוהל ,י"נ עצינזיוומ קידצה
 םוי הזה םויה םיחמוש ונימע יצירפו םיעשרו !? אשנהו
 םתנומאו םהיתוכילהתו תולהקה תוגהנתה ואר ,והינוויקש

 .םדי לע ולפשנ הרותה ןרקו ולבהיו לבהה רחא וכלי ךשוחבו
 םולשהו הבהאה היאו 'יקלא היא םייוגה ורמאי המל י''נבחא --

 ונל יוא .ש"הח לדוג רעשל ןיא !!הב םירתכומ י'גב רשא
 ומוש ,ויטפוש תא טפושש רודל יוא ,ונימיב התלע ךכש
 יימכחה יניע רועל ןוחצנה חכ לודג המכו ,םתישע המ םכבבל
 יכ לוגיפ 'בשחמ ילע ובשחת לא ייערו ייחא .םשה יאריו



 1 השרוב ןורכז רפס

 ,הלילח ,י''ג עצינזיוומ קידצה ג"הרה ר"ומדא לע סח וניא ינא
 ידיעו ,הככ ילע בושחל םכל הלילח !יניעב המרה ודובכ לקנ

 הקוקח ותבהא ,י"נ צ"הגהרה דובכ תא יתרכה םוימ יכ קחשב
 תבהא ,תבהלש שא יפשרו ,ויתבהא םלוע תבהא ,יבבל ישרומב

 םיברל םסרופמו עדונ רשאכ ,התובכל ולכוי אל םיבר םימי
 רשא ותבהאב דבכתהלו עשעתשהל ,יפב ותלהת דימת יכ

 יל ורקי המו ותבהא יל ורקי המ .םימעפ המכ יל הארה
 ייערו ייחא ךא ,יבל חול לע דימת םיתורחו 'ישודקהו ויתורבד

 תקולחמ תוברהל יכ קידצה ג"הרה דובכ תא 'יללחמ םתא

 המכ הארו אוב ,םשה יאריו רודה יקידצ ןיב תובבל דוריפו
 ר"הועב החוד 'א הקולחמו ,(חרק) ר"דמב תקולחמה השק

 יישודקה וניתוברמ ונלבק רשא םכתמכח היא ,תוסנרפ האמ
 ושע םתלכסה האריב םורע תויהל 'ודיסחה רקיע הז יכ ליז
 ונממ לאשיו בר והארקי רשא שיא לכ לע יודינו םרח תושעל
 לכ לע םרחה לח יכ םכיתעד הארנה יפכ ,ה"ואב תולאש
 תוטש םכבבל לע הלעי ךיא יניעב תואלפנ ,רובצהו להקה
 ימרח ןינעב ח''כר 'יס ד"וי ע"ושב ראובמד ףא ,הזכ הלודג
 להקה םישוע םא ז"כ ,בורה רחא ררגנ טעומה יכ להקה
 יודינו םרח ושעי הדעו להקה םא לבא ,רובצהו להקה תבוטל

 תויהל הלילח ,םנח יקנ םד ךופשלו תושפנ גורהל רוזגלו

 םכמ 'א םוש שוחי לא ןכל םהירחא לארשימ 'א םוש ררגנ

 הארוה םהל תורוהל ולבק רשא ה"רומ לעו ,םיודינו םהימרחל

 תושר ול ןיא הארוהל עיגה 'יפאש יכנא הימת ,ה"וא ינידב
 םסרופמו עדונ רשא גלפומ ח'ת םוקמב 'ירבחד 'ירתאב תורוהל
 ינפב 'לה 'רומכ אוה ותושר ילב הכלה םש הרומה ,ה"'רומל
 .ייקסופב 'אובמכ ובר

 תונבר בתכמו בתכ י"פע ברל 'ילבקמ אנדיאה ה"ואלבו
 תוסנכה לכ םש ול 'יקסופו םהמע 'יולנהו םערז לעו םהילע
 ,וזל אבו תוסנכה לכ םע תרחא הלהק קבש יכהד אתעדאו

 תסנרפ חפקמו םשל אבהו ,תוסנכה לכ הנק אנידמד הארנ כ"א
 ,והער לובג גיסמ רורא ללכב אוהו ,לובג גיסמ אוה ברה
 ותושר ילב הארוה תורוהל ל"נה ברה לובג גיסי רשא הרומהו
 יוארוהבו 'וצילחו ןיטיגב וילע ךומסל ןיאו ,ר"מוס ןבכ הרוי
 .ונממ קחרי ושפנ 'מושו הי'וא

 .(ילשמ) י'המיח בישי ךר הנעמ,,

 יימעהל 'הל םכדי ונת םתובלב יירשיה הדעה ישאר םתאו

 ללכו ללכ םהימרחל שוחל אלו טפשמכ ןושארה ונכ לע ברה
 ידיע ,ברה ידגנמ םתאו ,חילצי םכדיב 'ה ץפחו םכמע 'ה יהיו

 םלוא ,'קולחמב ימצע סינכהל יכרד ןיא םלועמ יכ קחשב

 ןיב אירוגטק תוברהל םשה לוליח הקיתשב שי יכ יתארי

 הזל .הבכמ ןיאו 'קולחמה שא םב הרעבו ,רודה יקידצו ח'"'ת

 התעמו ,ותוא ןיחיזמ ןיאו ,ול ייעמוש תובכל אבה ינומכ ןטק

 אוהש תמאל יכ ,םינפ אשא אלו יניעב הארנש המ רמוא

 יפל ףא יניעב אלפ דאמ המו ,לכה ןמ רתוי בוהא וניבוהא

 םכבבל הלע ךיא ז"כע ,ןגוהכ אלש ברה השע יכ םכיתעד

 ןיד שי אלה ,םמצעב תושפנ יניד ןידל םד ךופשל רהמל
 ןואגה ינפל ,ויחיש 'יתנידמ ילודג ינפל ןידל דומעל לארשיב

 קידצה ףירחה ןואגה ינפל וא ,טסוח ק"קדבא 'ידצה יתמאה
 ןמאנ בהוא אוהש םסרופמו עדונ רשא א"עי שילעס ק"קדבא
 םכתא ריהזהל יתאב ןכל ,א"טילש עצינזיוומ קידצה ג"הרהל

 דוריפ 'ושעל 'וטטקו 'וביר תוברהל םכל הלילח הלודג 'רהזאב

 ןידל ודמעת אל עודמ םתא םשה יארי אלה םיקבדה ןיב

 ,עמוש ינידשחי םאו ,ק"הות דייפע ילארשיה שיאל יוארכ

 תאצמנ ,ךולאש אלל תשרדנ ,תקעזנ יכ ךל המ ,ערה בהוא
 תמא תבהא יכ השעא המ ,ידידיו ייבוהא -- ךושקב אלל
 ןילימב רוצעל קפאתהל לכוא אלו ירדגמ תאצל ינקחד רשויהו

 ךומס יכ ןעיו -- .רוצע יתומצעבו 'רעוב שאכ יבלב "יה יכ
 ומישת יכ יבל חטב ךא ,רתוי ךיראהל לכוא אל אתכלמ תבשל
 םכתא עונמל םכיניעב ןח ואצמי ירבדו הלא ירבד םכבבל לע

 וימורמב השועהו ,ק"הותו םשה דובכ לע סוחלו םימדב אובמ
 םישיו ,םולשו הבהא םכיניב ביטייו ,םולש םכל תופשי םולש

 רמאו המחלמ םוקת םאו ,םולשל 'וקמ תתל םכמ דחא לכ בלב

 אובי ומוקמ לע םעה לכו ,םולש שיאל תירחא יכ ,םולשב ינא
 םכדידי ,םולשהו םייחה יתירב תא םכל ןתונ יננהו ,םולשב

 לארשי ןוקו ת"הרק תמרהל הפצמ הזע הבהאב םכמולש שרוד

 ."הרהמב
 ץטראווש ןהכה אדוהי םהרבא 'קה

 לילגהו (סאס-גערעב) ס'"'ב ק"קדבא

 ותיבו יברה
 ט"שעבה לש ונג

 .חרפי רמתכ קידצ |
 ךרעש אלפומ לויט לע תרפסמ הדמחנ תידיסח תרוסמ

 ןיבש םירהה תונורדמב יהומחרמ תעיס םע תודיסחה דסימ
 ךולה םתא ךולהב ,זא .ץיבולזאיו ץיבוליסק ,בוטיקו בוסוק
 ךולה ,םיצעה ןיב ותולגתה ינפל ,רתתסמה קידצה ומצע לטלטי
 תופשו תונליא -יתובע תורעי יתכריב םיעלסה יוגחב טטושו
 םהינזא וחקפנ ,םיקיקנ ןויבח רתסב םימוה תוניעמו םימ-יגלפ
 ,םינולאה תושחלו חורב םעונב םיאשדה חיש דוס ועמשיו
 םיעעונתמ ,הלפתב תופכ ישורפ םדמעב םיחושאה שחרו םתרמצ
 השיגפה תעש ,לארשי 'רל וז העש התיה הלודג -- םויה חורל

 זגולתה םלצבש הבוג-ירובג ,םיקורי -- םיקיתוה וידידי םע
 ףנכ ילעב תרמזל וניזאהו ונוק םע דחיתה םהיאפע רתסבו

 ועוניו םיעגרה תוממורב ושח םיברוקמה .ואולמו רעיה תרישו
 .ץרענה םבר תועונת ירחא םישגרנ ובקעיו קוחרמ ודמעיו
 ,ויניע לע וככוסש ויתובג ומרוה ,ותוקבדמ יברה רוענ הנהו
 עבצאב רויו ונימי די תא טשפ ,וילא וברקתיש ויולמל ארק
 הכ םירה יסכרל רבעמ קחרה םורד דצל ,םיטפרקה-ירה לעמ

 רבעמש איהה העקבה תא ,םיבבלנה ,םתא םיאור :רמאו חתפ
 ,יתרחב העקבה תאזב ,איה שרומרמ תעקב ,םיתובע תורעיל

 הלעת ובש םילוליה ירפ בינמ ,בלבלמ ןג התושעל ינוצרב
 הבגיו םימש תאריב םיציצ וציצי הז ןגב .תחרופכ תודיסחה
 םינמענ-יעטנ וב תעטל לטונ ינא םכילע ,ה יכרדב םבל

 .ןגה תא וחכשת לאו תאז ורכז ,תודיסחה לש

 םהש י'ע יכ זראכו רמתכ םיקידצה ולשמנ המל

 לכה - קוחרמ םיארנו תונליאה לכמ רתוי םיהובנ

 םתמוקל םהיניע םיאשונו ןהיתחת ןידמוע

 .(היירב תי'דמ)

 העונתה ימי ירבד יבתוכ לע כ"כ הביבחה ,ל"נה הדגאב
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 רתוי הב שי ,הנריכזי אלו הנחכשיש שיא ןיאו תידיסחה
 שרומרמב ןכש ,תואיצמכ התוארל רשפאו ירוטסיה ןיערגמ

 טעמכ .הירופ עקרק תורצחהו תוטישה לכמ תודיסחה האצמ
 .ר"ומדא והשזיאל ךייתשה אלש שרומרמב םדא היה אלש
 - וז הנטק הרייע .שארב קלח החקל איה -- השרובל רשא

 ינוימד וק חתמיהב ,הב ויה םייוצמ ויגיצנ -- יברו יבר לכלש
 ןוויכל ט"שעבה לש ועבצא תטשוה יפל בוסוקו בוסיק ירחמ

 רפסמכ םיקידצ יתב רשע"םינש .השרובב הב עגפו -- המורד

 םהמ דחא ףאו זובשזעממ יברה תודיסחמ ומק לארשי יטבש
 קמעב :תודיסחה רצוי לש ותאובנ תא שממל ידכ השע אל

 ןולאה עזגמ רטוח אציש דע -- שרומרמ ומשש הז הכרב
 םיקידצ תולעמבש ינש םוקמ הלעהו תראפתהו תוראפה בר
 הפעתסה בוסוקמ ,הנממו בוטיקל ,ןושארל הפריצו בוסוק אוהו
 העקבל היתוראפ חולשל הדיתעש הרהזב הקיהבמ תודיסח

 התודיסח :תא ןייצמה יממעה רישה תא השרובב ויה םירש .תאז
 רעוועשיוו -- םידיסח רעשראב,, :היתויחא רתימ הב הרתייה
 .תודיסחה ללגב השרוב תא זרוחה םידקה .'וכו ..."םידיגנ

 ,שודקה בוט-םש-לעבה | ,תודיסחה יבא לש * ונוזח

 תורצחו םינמענ-יעטנ בינה שרומרמ קמע :תומילשב םשגתנ
 ולשלתשנ "םיכלמ, תולשושו ויתואובמב וצצ םיר"ומדא
 תלשוש איה ,הלשמ תלשושל רומאכ התכז השרוב םג .ויבושייב
 ,רעצה לדוגל ,התירחא םלוא דואמ התגש תישארש השרוב

 תוישיאב הלחהש וז תור"ומדא .םינש תרצק ,התיה רעצמ
 תכעוד הליחתה ,ל''צז סחניפ 'ר יברה אוה ,רהוז תבר האלפומ
 םיכלמ השלש .השרובמ ,היעטמ תיבמ הדסיימ תאיצי םע

 אל לרתלא 'ר) ןבה ,באה :םשאר לע השרוב רתכ תא ואשנ
 לש ותב חקול ,ונתחו (השוריה ףקותב ארקנ אלא .רתכוה
 הפסנ ,הכולמל יואר היהש קחצי ,לרתלא 'ר לש וגב .ןורחאה

 יכ ,תורומדאב רטעתהל בריס ,ל"ז ןורהא ,ינשה ונבו ץיבשואב
 וידיסח לש םהינב (וירבדכ) ךכל יואר ומצע תא האר אל

 תאו ויתומצע תא ולעה והוחכש אל יברה לש םיקהבומה
 ידיסח תמגודכ) "םיתמ םידיסח, םמצע ושעיו ותשא תומצע
 להוא ,, תסנכה .תיב יללפתמ השרוב ידיסח .םהו -- (בלצרב

 לש םדוסימ .ו"'צת ל"שרהמ בוחר קרב ינבב רשא "סחנפ
 .דוד ץנאגו רבואטש ןמלַז המלש

 ייתרשה יכאלממ רתוי םיקידצ םילודג ןנחוי ר/'א,

 .(בצ 'נס) |
 | השרובב ם"ירומדא תרקוה

 .הכרבה קמע תא. ותעונתל רוחבל ט"שעבה ביטיה םנמא
 ,השרובל אבש קידצו קידצ לכ ןכש  ,וכותב היורש השרובש

 תלבקבו :דובכב דבכתנו לבקתנ. ,יארקאב ןיבו דחוימב  ןיב

 תודילו :תולשושה תולצפתה התוא ,םרב -.ול היוארה :םינפ
 טעמכ  לארשימ םדא -- םיר"ומדא תולשוש  דוסיינ 'תורצח)
 .הל םיכומסה םירפכב אלו השרובב אל ,םהב ןיינעתה אלש

 ומש תא ומצע לע הלעה ,תומוקמה תחאב יברה בשיתנשמ

 .ותבש םוקמ תא בזעש ירחא וליפאו-וייח ימי לכל וב דמצנש
 ןמש רכדי ןאמ -- םירע) םירפכהמ רפכב הלתשנש וז תלשוש
 רעניו יבר רענליו 'יבר ריוואשראוו : םירמוא םכימימ םתעמשה
 יברל םוקמה תביח הלדג ,םלועל ועמש תא איצוהו (!ז יבר
 ,וב ורקיתהו והוג תא דוקפל וליחתה ויבשותו דסח .ול .וטיהו

 החמש תותעבו דעומו גח ימיב וילא ורהנ ,וביבס ודכלתה
 םתקיבדה ותוקיבד ,ויכרדמ ועפשוהו םרוא דגנכ וממחתה
 םוקחיו ויתועונתבו וישעמב ופצ ,םתביהלה ותובהלתהו

 לכ אל -- ויתולפת חסונ תאו וקיתעה ויתויועה תא וליפאו
 םג ואר ותוהיסחבו םרפכל אבש הז קידצל םתוקבדב  .ןכש

 םתסנרפב ןיינעתה ,וידיסח .םולשל גאד קידצה :ישעמ דצ
 ול -- םתרצבו םתחמשב חמש ,םתחפשמ תגאדב ומצע ףתשמ
 ואבש םהמ .םתאב ותכרבמ םשפנ תעושתו םדעב ללפתה ,רצ
 ,םתבש םוקמל םהירומדאל ועסנו םדיב םתודיסחּו השרובל
 ידוהי םע התיה תרחא חור .השרובב םג וז תודיסחב וקיזחה

 ליצאהו סחניפ יבר ,םהלש קהבומה יברה םהילא אובב השרוב

 הל ודויו ורדהו  וויזו ודוה תויהל לחיו רפכה לע ותלודגמ
 םקידצ תא םהל חלשיו םהמ ודסח תא ענמ אלש ,בוט יכ
 ןעמל תועקב תדיריבו םירה תילעב ךרוצ ןיא בושו יטרפה

 םינשה ןתוא לכ .לגרב םהינפ תא ליבקהל ,םייברה יתבל עיגה
 םוחתל אובמ םלגר תא םיחרוא םירומדא וריקוה 'תורשואמה,
 ומשש ויעושעש רפכ ,השרוב תא יברה .בוזעב םלוא .יברה
 ושש ,תורצחה לכמ םירומדא ינפב וירעש וחתפנ ,וילע ארקנ

 ,םהיתושקב תא םהינפב וחטש ,םתלפת חסונל וניזאה ,םתארקל

 ןיציברה וליפאו ..'םהיתונוידפ,ב םוניהו 'םהיקתפ, תא ושריפ
 'הרות הרמאו, ןושרג *ר ןיידה תיבב הבשי בושטידיזמ עצמולש
 'ומקנתה, תרתוסמ המקנ) ןקז יפוסכו םינפ יאושנ םידוהי ינפב
 | :(הרצ תעב :םבזעש יברב

 ןבומכ) 'ךילטיוק,ל םהידי וטשפש 'םידכנ, השרובב ויה =
 אל תוריהז ךותמ אלא זובל ויהי ןפ ששחמ (השרובל ץוחמ

 םתלהת ,םהילע םיחמוצהש םילודגה תונליאב םמצע 'ולת,

 םהיניב ,הנרובדנ .תיב לע וסחיתה ךכיפלו .התיה םידיסח להקב

 תחפשמו  ,םירומדא :תולשוש המיקהש התיה רעפייל תחפשמ
 הקוחד העשהשכ ,השרובמ םתאצב ותשאו אוהש ,קלופ 'ילא
 יהוזש הינשה לע דחאה 'דיעה, ןגריבנביז ירעל םאובבו התיה
 הסינ -- ריאמ םייח ,םדכנ .ךפהל ןכו השרובמ 'ןיציבר,ה
 תמו רשעתנ הניוב םלוא -- ובס תורומדא תשרל אוה ףא
 ומש תא וליפא םיעדוי ויה אל --.ש"הוכ אלולו ירירע
 קחצי לש "ונב ,רגרבצרו ריאמ ףסוי 'ר ,םהל דוגינב .ותרובקב

 בריס אוה לבא ,יברל והוריתכה 'השיו-רטנוא,ל ורבעב .ןיידה

 ותסנרפו רמש ותונח תאו היה יבר גהנמ וגהנמ .ךילטיוק לבקל
 שיא וב ואר םייוגהש תמחמו .הרותב קוסעל ול הרשפיא

 תינברה ותשא) ורפכב ץרפ ורחסמו ותונחל ורהנ ,שודק
 .(ש"הוכ לש התבסה תוחא התיה לידניירב

 םוקמ תא ובזעש  הנרובדנ 'תיבל .םיר"ומדאה ינשמ
 'הציפק, וכרע  םשמו הבישיוב רוגל .ורבעו .ירפכה םתוכלמתה
 הכרעהל :ןורחאה דואר .'יאנכעק,הו 'יאבוחאר,ה םהו השרובל
 ורקעב ,רפכה םש תא ומע איבהש 'יבר רענכעק,ה :תדחוימ

 :האב אל .ותוקת -- יהשלכ הסנרפ ול החיטבהש ריעל -ונממ
 ;ייריצפיצ,ה יתכריל :תקחורמ הנוכשב ורצח, תא םיקה .אוה
 זפיקהו םש םג :והוגישה :וידיסח םלוא םינמרג בשוימ :רוזיא
 הנירקהש השודקה תומימחה .תיתימא ההבהאב הזה קידצה תא
 םה ףא וליחתהו הלודגה הבישיה .ירוחבל :העיגה הז" ח"'תמ
 : תינברה ידיל השעמה תושר הרסמנ ןאכ  .ותיב תא דוקפל
 םתנימזהו תורמגה יפד לעמ םהיעונעינמ םתוא הקיתה
 היחרואל העיצהו שגרדה לע ןידס השריפ ברעב' .הנחלושל
 ארמגב  דומיל םשל קרש: ,םהיתונעט וליעוה אל .התיבב :ןולל
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 הנש התוא תודמלנה תותכסמה "וזנגנ, ריעב ןכש) ואב

 עינכעקמ יברה לצא וליאו ןתעיוקל ששחמ הלודגה אתביתמב
 ןטפקה תא חקל -- ותיב ביצקתב ןופדשה תולעב (ויה תויולג

 לצא חראתה השרובב .שרומרמ ירפכל תולג ךרעו למיירטשהו

 .ץיבומולש (רעפעפ) שריה

 םיריומדא רוקיב

 הניתמה העובק אינסכא -- השרובל ואבש םיר"ומדאה

 ויה םיברש םא .םיקהבומה םהידיסח לצא אקוד ואל וזו -- םהל
 ןיזיפשואה ,םה ,ותיבל לוגדה חרואה תא איבהל םידבכתמ

 אלו הב ןלו ךלה ,הנושארה אינסכאה דובכ לע ורמש ,םילענה

 ךליו,,) םולשה וילע וניבא םהרבא דמילש ךרדב ,התוא הניש

 : םתיבב םיר"ומדא םיחראמהמ תצקמ םה הלא .("ויעסמל
 םתיבב -- ותשא לדייחו ץמייטש (רזעילא) רעזאל 'ר

 השרוב לש ןוילעה דצב ץינ'זיומ יברה החש חוורמהו לודגה

 םיקידצה תא ראופמה ותיבב לביק זאה םייח השמ 'ר חרזמב
 שריה 'ר ;ברעמב ;השרוב לש ןותחתה דצב -- ןי'זיר תיבמ

 סנרפתמו הבישיוב בשויה עינכעקמ יברה תא חריא -- רעפעפ

 אלשזישטבש האנה ותיבב -- וקחודמ םירחא סנרפמו קחודב
 לש וחראמ היה סעשוייפ-לידנמ לשריה 'ר ;השרוב ןופצב --

 ,השרובמ יברה לש וסיג ,הבורטפמ בורדוח לאומש 'ר יברה
 ותבש תא םעפ תבש בעלאקמ ברה םג ;הוח ותוחא חקול

 ולוס,ה תאו עובש םש ההשו רגרבצריו השמ 'ר לצא השרובב

 ןיבוסמה לש םנושל לע וליגרהו וציפהו ותא דירוה "רמ-שוקוק

 דוחייבו םיר"ומדאה בור .השרובב טלקנ אל לבא .ןחלושל

 .רטכורפ ץרעה 'ר לש ותיבב חראתה אינעטאמ יברה

 .(.טל ז"ע) יירבחכ איה ירה -- רנח תשא,

 השרוב דע בושטידיזמ

 ידכב אל השרובל עצמולש םיציבר רבושטידיז,,ה לש האוב

 היניע דגנ הדמע הרטמ .הרבע ךרדב הרקמב אלו היה

 ותיבב בשיש ,פ"רת ןיידה ןושרג יבר לש ותיבב החראתנשכ

 ,ןחלושה שארב התבשב .בושטידיז דיסח גיצ ארזע 'ר לש

 םילודג-תב יפמ "הרות,, ועמש םימכח-ידימלת וילא ןיבוסמש

 (.כ וס) רזעילא יבר לש ותעדל דוגינב הרות הדמלש האלפומ

 לש ונב קיזייא-קחצי 'ר הלש אבסה לע הרפיס ,התחיש בגאו

 תויהל הצר אלו בשח אל וירוענ ימיבש ,שריה-יבצ 'ר קידצה

 ינפ תא וליפא .'וכו קושב הלבנ טושפאש בטומ :קעצו יבר

 רוסחמ לבס ךכיפל .םקיר בישה ןאילשימערפמ לריאמ יבר

 ןחלושל תוכימס) "טסעק,,ה ימי .הלמשו םחל ןיא תיבבו ארונ

 שובלל ןאממ ןיידעו -- תורוקמה ומתתסנו ומת (ןתוחה

 םיקחרמל דדנו ולימרתו ולקמ לטנ ותיבל רצב .ןנברד אלטציא

 רבע וידודג ךרדב .וינבו ותשא לש םשפנ-תיחמ חולש ןעמל

 ולוכ ףירח ףרוח לילב ,ןושארה תיבל וסנכיהב .השרוב תא

 ,ול ושיגה הת סוכו רונתה דיל והובישוה -- רוקמ אפוק

 םידגב והושיבלה רקובב .ול ועיצה המח הטמו והוליכאה

 תואקמזופ ול הגרס תיבה תרקעו םישדח םייפגמ והוליענהו

 לש התריטפ לע העידיה עיגהב .םש ההשש םימיה תשלשב

 םילהת יקרפ רמא ,םישנא ןינמ ברה ףסא ,תאז בל תבוט תשא

 עצמולש ןיציברה .שידק דיגהו התמשנ יוליעל תוינשמ דמלו

 המש תא ףושחל ,תקדצה תחפשמ תא תולגל םיצמאמ התשע

 לוכי אל "הידיסח,מ דחא ףא םלוא -- הרבק לע תולעלו

 םהרבא וליפא ,םירבק ףשוח םש ןיאב יכ ,רזע די הל טישוהל

 םיתמו םייחה הידוהי תאו השרוב תא ריכמו עדויה שרחה

 עצמולש ןיציברהו ...עישוהל לוכי וניא אוה ףא -- התויה זאמ

 תונורכז טרוקו הידיב תונוידפ יפסכ תצקמו השרוב תא האצי
 ,שרדמה-תיבב דמול רענש תורושה בתוכ לש ובלב הריאשה

 ,י'ךילטיוק תחקולו הרות תרמואה,, ןיציברה עמשו היה לוממש

 הרזחמב זחיו ןיידה ןושרג יבר תיבל והאיבהו ותרמגמ והקיתה
 הרוטעו סיבש תשובח השא :הדסויה זאמ השרוב התאר אלש

 ,"ןטק תילט,, השובלו תובוט םינבא ץנצנמ "לכיטנרעטש,

 עמש ש"הוכ "הרות תרמוא,,ו ןקז ירוטע םידוהי שארב תבשוי

 ."התרות,, תא

 םיר"ומדא תורצחל םירהונ השרובמ

 רזעילא 'רש הלא ןיב ויה השרוב ידוהי לכ טעמכ םא

 ,"לגרב םהיתבמ םיאצוי ןיאש ןינלצעה,, -- םתוא חבשמ היה

 םתחפשמ-ינב קיחב בל בוטבו החמשב גחה ימי תא םילבמ

 ירה -- "ךתיבו התא תחמשו,, :הרותב בותכש המ ןימייקמו

 ובר ינפ ליבקהל םדא בייח,,ש קחצי 'ר ירבדל ןיזאה םהמ קלח

 םימיה ועיגהשמו (:זכ וס) תימנושהמ דמלה רבד -- "לגרב

 רפסמ יתמ וזרא ,הנשה שאר יגפל דוחייב גחה אובל ומדקש

 תא םידבכמה םהלש גחה-ידגב םה -- םהיתודבכמ תא םידוהי

 םוקר לימרת אוה -- "הברוט,ה תא םהב ואלימ -- םהישבול

 -- ךרדל הדיצ תצקמ םהילע ופיסוהו םינווג ץבושמו רמצ

 שטאקנומלו רמטסלו טגיסל הברעמ -- תבכרב ימ  ,ועסיו

 וילגר תא אשנש ימו ,דובכ םש םינכושה םיר"ומדאה תורצחל

 לאמשמ "לדנאה,,המ םיליבומה םיליבשו םילועשמ ךרדב ךליו

 ץינ'זיול םהב םילועה םירהב םיכילומה םיביתנה םהו השרוב

 'רו ילידנמ 'רמ לחה ,םילודגה היר"ומדאל תודוה ,הללוהמה

 עק'רזעילא 'ר אוהו היקידצ ןורחא דעו וינ-לארשי 'רו ל'ךורב

 תרטמ .האושה ותגישה םרט הנממ טלמנו הב ךלמש ,ל"צזו

 ת"ישה יכרד תא דומלל הנושארו שארב התיה יברל העיסנה

 ףטעתהל שדוקה תדובעב ויתוחרוא ירחא תוהתל ,ותדובעו

 םלצב תוסחלו םתברקב אצמיהלו םיקידצה לש םתודיסחב

 .םחירמ םשבתהלו

 השרוב תודיסח

 ךכ -- 'ץירוזמל שוב'זממ הלימרת םע הרבעש הניכשה

 ותוקלתסה םע -- "תודלות,ה לעב ףסוי-בקעי 'ר אטבתה

 .הפעתסהו הכלה איה ."'ץירזמב הרצענ אל -- ט"שעבה לש

 םידב הרגיש ,ומרכ יתכריב ט"שעבה עטנש הירופ ןפג התוא

 הכורא תלשלש הלשלתשה .רבע לכל ורזפתהו היתוקנוי וכליו

 לכו ולעו וצצ רופס ןיא תולשוש .תוילוח תוילוח הפיסוהש

 רודמ ומצעל םיקהל הכזו חרט ט"שעבה לש ותרות שרוי

 תור"ומדא לש "התלשוש-רצח,, האצישמ ךכליה .ולשמ ידיסח

 .םייחרזמה םיטפרקה יבושיי לע החרז הגונ תא ץיפהל בוסוק

 ועטינ היתוראפו היתוילד ,ט"שעבה לש ומרכמ העסוהש ןפגה

 ויתודרומבש םיבורמה םירפכהו תורייעה ינגב ושירשהו
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 תלפשמ חתמנה םירה שוג ותוא לש ויקמעו ויתויאיג ,ויתועקבו

 בוטלבז דע חרזמבש בוסוקמ חטשה .ןיסייר תומר דע הירגנוה

 תולשוש יתש ומק בוטולבזב) ."םיכלמ תורצח,, ערזנ ,ברעמבש

 םתקולחמו םה ומייקתנו ץינ'זיוו בוסוק תוניוע תוגלפ יתשל

 | .(ארונה םתדוקפ םוי דע

 תרדא ןפגל וז ןפג התיה ץינ'זיומ ךורב יבר ימיב

 ונירקה אל ןיידעש תומוקמל היגירש חלשל התיה הדיתעש

 ירודחו הרות יריבא םינב הנומש :תודיסחה תוהוגנ םהילע

 ,םתדלומ ריעב אבא תיבמ חיגהל םינוכנ ובציתה שדוק שא

 םינכומ ,לארשי תבהאב הלגדש האלפומ תודיסח הרצבתנ הב

 ליצאהל םיקוחרו םיבורק םיבושייל אובלו תאצל םינמוזמו
 םימי ורבע אל .םהילע הגנ רשא 'ה רואב ריאהלו םחורמ

 לע וטעו ואב ,םהיפנכ ופרפר ,רבא ולעה םיראשנהו םיבורמ
 וריאה הניבוקוב ירפכו הקנודרוהו ץוש ,קישטשילזו בוקטושט
 המחיר םהילעש םירההמ דרי ךורב יבר לש וינבמ דחא ,םדובכמ
 ,ךלה ,תודיסחה דסיימ לש ופא חור תמשנ תורוד המכ ינפל
 הפצ הילעש ,העקב יתכריב םירהה תולגרמל חניו רובעו ךולה

 הביח ךרד ארקנה רגאה סחניפ יבר -- ושדק חורב ט"שעבה
 .השרוב לש הר"ומדאל יהיו -- הלעיניפ 'ר

 ונתח לאמשמ ונב ל'רתלא 'ר ונימימ ,יברה

 יברה לש ומשב גזמתנ רפכה םש

 ומסרפתנ ןהיתומשש תורייע ראשל התמד אל וז הרייע

 ןכש ,םהל בשומל ןמוקמ תא וויאש םיר"ומדאה תוכזב םלועב
 -- רקעבו הימכחו הידמולב תמסרופמו התיה העודי השרוב

 קלחש אלא .המצע תוכזב הל ואצי העבטו הביט -- הידיסחב

 ותוישיאב ,השרובמ ר"ומדאה ,יברה הל ןתנ הדוהמ טעמ אל

 יברה לע ורבידשכ ."ךמש הלדגאו,, תניחב ,ותולדגבו תנרוקה

 תילכראירטפה תומדה ןוימדב הממורתהו הפצ דימ השרובמ

 ותא דחיו בבלמה וקוחצ תב וינפ לעמ הדרי אלש ,םדא לש

 ויתועורז חלושה הרוצה ךראומ דמחנה רפכה תינבת התלע --
 ירישע םילחנ ימ יתכריל ןכושה ,וירבע ינשל ויתובוחר --

 : םהיניב היה ןילמוג סחי -- יברהו השרוב .םירעיו תודש ,םימ
 וויזמ הקיהבמ הילא וריזחה יברהו המש תא יברל הנתנ איה
 אל בוש ("יבר רעשראב,,) השרובמ יברה ,הז םשמ .ודוהו
 טשפדובב :תותימצל השרוב תא ובזעב םג יברה ונממ דרפנ
 רענו ןקז וילא ורהנ -- הוישיוב ; השרובמ יברה לצא ורקיב --

 החבטמב והומילשה -- "םוי,, םהל ורסחשמ ,הבישי ירוחב)

 ויחא ןב תמחמ) טגיסל רבעשמ ; ("ןיציבר רעשראב,ה לש

 ידוהי ועסנ (םהינשל םוקמה היה "רצ,ש ,ריעה לש הבר

 .השרובמ יברה לא -- טגיסל השרוב

 לרתלא 'ר לש קותמה "מולח

 -סירפל רבעמ קחרה עבקנ השרוב לש ילפיצינומה הלובג

 תשורח רפכ (ןכל םדוק (םוקמ םש) ואביצו) "לוסעש ו פול

 "לידנאה,,ה ןובשחב חקוי םא .המוחתב ללכנ ,ונממ קוחרה ,םיצע
 "ץרעידב,,ה "הידיפער,,ה ןוגכ ,חרזמבש םירפכה רתיו ןופצבש

 "הירפמיא, לע תשלוח השרוב התיה ירה -- "הניטניפ,,הו

 ותבשחמל קחדנ הז רוהרה .םתריב ,השרוב איהו ןיפנא-תריעז

 רתומ .הרייעה לש ןורחאה הבר רכז תא ותולעהב בתוכה לש

 ד"בא,, היה םושר ולש תונברה םתוח לעש ,לרתלא 'רש רעשל

 ושפנ עשעש ,השרובמ ר"ומדאה תיבל ןב אוה "השרוב ק"קד
 ,תואטמיסהו תובוחרה רשע-םינש לע אל אוה לשומש ,ךכב

 םיבושיי העברא ןב לילג לע אלא ,דבלב השרוב לש היביכרמ

 תחאו תחא לכבש ,ןיארנו ןיכומס בשומ תודוקנ ,ל"נה --
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 םימיה דחאבש הויקו םידוהי השמח דע םינשמ םיררוגתמ
 הנממו םיריבא םיסוס ינשל המותר הבכרמ ותיב ינפל רוצעת

 תירבל ותוא ןימזמו ירפכ ידוהי ,ףוג לעבו םשוגמ םדא דרוי

 תומוקמב ןישודיק רודיסל וא ,דלונה ךרל קדנס תויהל ,הלימ

 םלח ילוא ,"םידיסחה ישעמ,,ב רפוסמכ ,וללה םיקוחר-םיבורקה

 רתויש ,יליצא הארמו המוק לעבו בלה בוט ,ברה םעפ-יא

 תיבל דכנו ןינכ ,ותומדמ תצבצבמ תיתחפשמ הואג תינימשמ
 תגפסמב הנותנ תמתוח לע קותמ םולח םלח רשפא ,ץינ'זיוו

 תורח הילעו תונברה תכשלב ותדובע-ןחלוש לע תחנומה וידה

 -רתלא יבר,, -- ."לילגהו השרוב,, -- ינחורה ונוטלש רוזיא

 תמגודכ ,ומוחתל ףעיסיומ הפרוצ :ילמלאו ."רגאה-לידנמ-םחנמ

 תאס התיה -- ויופיר חטשל התוא חפיסש ןומולוס אפורה

 הבר ,לוגדהו לודגה ודוד-ןב והמדק הזבש אלא ,השודג ורשא

 תשרל ףעיסיומ חופיסב ,םינשבו השעמבו הבשחמב ,הבישיו לש

 -רטנוא,,ו "הבישיו לטימ,כ ,ינברה וטופיש םוחתמ םירפכ

 םיכמסמ יפלא לע העבטוהש ומתוח זכרמבו ,דועו "הבישיו

 דובכ תרמוא הלוכש אקסיפ וראותו םשה דיל הססונתה

 ...תוממורו

 .דחא רתכב ןישמשמ םיכלמ ינש ןיאש איה הריזגש אלא

 ןב,, ןוגכ דובכה יראותב םילענה םיינדודה ינש וושוה ךכיפל

 לש םהיצלח יאצוי ,תובא-ץע-ףנע ,"יברבר ילשאל תרופ

 הוש הדמב תוהובג ורבדש תולדג ייוניכ דועו ,םיקידצה םיחאה

 .ע"תכז -- םהינשל וחלשנש םיבתכמה לע

 הל האנ יברהו יברל האנ השרוב

 וארקש יפכ וא) ל"צז רגאה סחניפ יבר השרובמ ר"ומדאה
 דסמל יעיבש רוד אוה (ילעיניפ 'ר -- ףוטילו הביח ךרד ול

 רשאכ יכ ,תודיסחב והיבא -- ט"שעבה ודסייש ,תודיסחה

 חמצש ,לודגה לשאה טישומש דחוימו דחא ףנע ונל רחבנ

 ךכוסל ויתוראפ חלישש ףנע ,םיטפרקה ירהב הלעו ויתחתמ

 רדסה ונל אצי םהיתועקבבו םהיתועבג לע וצצש םיבושיי לע

 תודיסחה תא רסמ ;בוט םש לעבה לארשי יבר .א :הזה
 םגה ליפוק בקעי יבר .ב :אוהו הלעמב ןושארה ודימלתל

 תעטל וצהו דוסה שחלנ וינזאבש אלא תור"ומדאב גהנ אלש

 ,הירופ ןפג שרומרמ איה הכרבה קמעב תודיסחה ןג תא

 ,ונב לידנמ-םחנמ יבר .ג ;ועיגה השרוב דע היפנכ תוטומש
 ;ונבל הרסמו בוסוק תור"ומדא דסימ ,"םולש תבהא,, לעב

 ; (ד"ירת) "םייח-תרות,, לעב בוסוק אסכ שרוי םייח יבר .ד

 ץינזיו תלשוש דסימ ונב -- רגאה לידנמ-םחנמ יבר .ה

 -תשרפ,, ןיגב החקרמכ השרוב התיה וימיבש "קידצ חמצ,, לעב)

 'דורב-ירמא,) ךורב יבר .ו ;(ה"מרת--ץ"קת -- "חישמה

 חורב ,הדגאה תרפסמ ,(ךורב 'ר הפצ) .ץינ'זיו תור'ומדא שרי
 (ה"סב םינש הנומש) ותכלממ לע םימי ךיראי אלש ושדק

 רבכש וינב תנומש ןיב "ט"שעבה לש ונג, תא קליחו םק

 ,םחור םתולדגבו םתקדצב הלהתלו םשל ועדונ םתוריעצב

 םיטפרקה יקמע לש םכשח היגהל ויה םידיתעש םילודג תורואמ

 םיידוהיה םהיבשות לש םחור םמורל ,םיימורדהו םייחרזמה

 לארשי 'ר רוכבה ונב ךלמתהב .העגיו למע ישנא ,םע-יטושפ

 םייח 'ר ינשה ונב תא דיעוה שרומרמבש 'אילבדיב,ב ברכ

 'ר שרי (ג"פרת) ותוקלתסה רחאלש אלא השרובב יברכ

 "ףטח נ,, םייח יבר .הב רמדאתנו "ץינ'זיו,, תוכלמ תא לארשי

 .איניטאב ךלמוהו השרובמ

 .(גיינרת) 1893 השרובמ ר"ומדאה תחפשמ

 השרובל עיגהש ,רגאה סחניפ 'ר ,השרובמ ר"ומדאה ,יברה

 בשי אוה ."השרובמ יברה,, השענו ,תמדוקה האמה ףוסב
 ךוש םע ,טשפדובל רבעו הנושארה ע"החלמ ץורפ דע הב

 חתפו הבישיומ יברה אובב ,א"פרתבו הבישיול אב ,תוברקה

 ז"פרת טגיסל רקעו ודודל רצ םוקמה השענ -- הלודג הבישי

 תומצעו ויתומצע .םיעבראה תנשב טשפדובב רטפנו 7

 קידצה ויחא דיל ןמטנו וידיסח י"ע לארשיל ולעוה ותיער

 השרובמ וידיסח .םיר"ומדאה תקלחב ב"בב ,ץינ'זיומ לארשי 'ר

 םשב -- ומש לע ארקנ ץינ'זיוב בוחר .ש"ע נ"כיב ומיקה

 הב העבג לש המש אוה -- "סחניפ-תעבג,  .חלצומ דאמ

 רפסב ןורחאה קוספב רפוסמכ -- סחנפ יבא רזעלא רבקנ
 .עשוהי

 אשראבמ ר"ומדאה

 ל"צז רעגאה םחנמ רתלא 'ר

 ד"שת ןויס 'ג ץיוושיואב גרהנ

 ברכ לבקתנ רוכבה ונב -- רגאה לידנמ-םחנמ-רתלא 'ר
 תריטפ ירחא ,השרוב תלשושמ ינשה ר"ומדאה היהו השרובב
 קצבה תא וליפא םיינעל רסמ,ש הקדצ לעבכ עודי .ויבא

 (הדוגאה תונב תוינקסעמ) הכלמ ותב אשונ ,ונתח ."הבירעבש

 ,תוגיהנמ רשוכ לעב ,ןיוצמ םאונו ח"ת ,סייו ףסוי-בקעי 'ר ברה
 .הנתיאל הריזחהל הסינו השרובל סנכנ ץיבשואמ ופגב ובושב

 בשחנ אוה - ושאר לע אשרוב יר"ומדא רתכ תא ומושב
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 ידיסח ודמע -- אקירמאל ועיגהב .אשרובמ ישילשה ר"ומדאל

 ,המת -- ךכבו .אקניפס תלשושב ךישמיש וב וריצפהו אקניפס

 ,הצרעהו הבהא תפופא תלשוש ,םיאשרובה לש םבל תניגמל

 .אשרוב תור"ומדא תלשוש

 יברה לש ותיב

 בוחר הצקב בחרנ חטש לע הערתשה יברה לש "ורצח,

 השרוב איה ,סירטירה הצקב "סָאג סיבר,, ומש לע ארקנה

 תיב .א :םיירקע םינינב השלשמ התיה תבכרומו הקיתעה

 תיב תיבה ."שאלאס,,ה .ג .וינבל הריד תיב .ב .יברה ירוגמ

 ןינב ,םירגנוה-ירטסואה יליצאל קוראבה ןונגסב הנבנ המוח

 ,םיליצא תריט ןימ וא ןיפנא ריעזב (רצבמ) "סאלש,, יורקה

 וירבע ינשמ ויתוריקב וערקנ הרוצ-ימאות םיהובג תונולח

 רצה בוחרה תפשו "הלי'ז'צ,ה לחנ יפלכ הנופה תוזחבו

 ,לזרב תוטומב הרודג םידי תבחר הלודג הרדסכא הנקתוה

 ליבשל התיה החותפ וז תספרמ .ןמא ידי השעמ םיגרוסבו

 יציצו קרי תניגש ,האשדמ תדפרתמ וירבע ינשמו הפי חפוטמ

 תיכוכז ירודכ םג .הכותב םיעוטנ יונ-יחישו ירפ יצעו םיחרפ

 יטושיק תא ומילשה םוינמולא תוטומ ג"ע םייולת םיינועבצ

 ולעי תולעמבו וב םירבוע ,יברה תיב יאב ,םידיסחה .ןגה

 הנוילעה המוקה תא םיאלממ םיחוורמ םירדח .הרדסכאל

 .םישמשמה תורידו תולשבמה תיב םייוצמ היתחתמש

 'שאלאס,ה אוה ,ני'כהיבו השרובמ יברה לש ותיב ןינבל

 ךרע ןנעמלש ,רבצש תויבגמהמ םבורב ואב ךכל םיפסכה --

 ןינבב היה טעמ אל השרוב ידוהי לש םקלחש אלא ,תולג

 ןינבל ,ןהיתומא םימודק םימיבכ ,ונתנ וללה-םישנה דוחייבו
 : ואיביו ("הניארו הנאצ,ה ךותמ ודמל םיטרפה תא) ןכשמה
 טישכת אוה ,ילכיטנרעטש,ה תא וליפאו דימצו תעבטו םזנו חח

 הדמח תויכש לע וסח אל -- ןח ינבאו םינינפ ץבושמ חצמה

 .ןינבל םתרומת ובדנו ןורכמ ,הלא

 םתחנ שוטרוב לש רטסיולקה לרוג

 תיב לש ולרוגש ,"ליסעג-סיבר,ה ירייד ויה םיחוטב

 ןמ דחכיל ץרחנ וניד רזגו םתחנ םלובגב אבו יונבה האריה

 היה ףקומש ,רמוכה לש וירוגמ תיבו רטסיולקה םוחת .ץראה

 שרדמה תיבו לכימ לש ונג םע ןנופצמ לבג םינבא תמוח

 תיב -- חרזממ ;"סאג-סיבר,ה -- ומורדב ;"שדוח ידמ,

 ; לסוי-םהרבאו ירוא בקעי 'ר םידמלמה יתבו ןוילעה שרדמה

 ןוילעה בוחרהו ץנייטש רעזול 'ר תוחפשמ יתב -- ברעממ

 "האמוט,ל םויק תוכז דוע הנשי םולכ ...יברה ןומראל ךילומה

 קיתב דיוצמ דעוצ יברה תא יתוארב יתודלי ימיב !?תאז

 תיב דצל תודעומ וינפו רועיש ןיאל לודגה ןילפתהו תילטה

 יתלאש ,םהיניב םילידבמ םיידוהי םיתב השלש קרו תסנכה

 ץוקיש דיל םוי ידמ רובעי יברהש ןכתיי דציכ :ל"ז אבא תא

 יל הנע !!ותשודקמ -- הזו ותאמוטמ הז עגפיי אלו םמושמ

 ךלו וירחא רהרהל ןיאו השוע אוהש המ עדוי יברהש ,אבא

 י"ע ווטצנ אלש םירחאלש אלא ,תורתסנב קסע ךל ןיא ,ינב

 תורתסנב וקסע היעבה ןורתפל שוקיבה םהילע רסאנ אלו אבא

 חפט הלגתנ יל םגו ןזואל הפמ רסמנש דוסה תא וליג םגו

 תצקמ רטסיולקה עקוש הז בוחרב יברה ורבע ידמש :ונממ

 רכז ראשיי אלו ולוכ עלביו םויה קחרי אלו המדאב והשמ

 .תומדא ילע ונממ
 ,דובכ רחא םייח 'ר תא הילא הלטנו עינעטא הזרדזה

 סנאצ ידיסח ןיב הפירח תקולחמו תאזה "הפיטח,ה ירחאל

 וחצינ ,השרובב ויה םיבר הלא םג הלאכש ,ץינ'זיו ידיסחל

 יבר אוה ,ךורב 'ר לש ישישה ןבהו -- םיקוצמ תא םילארא

 תוערלו השרובב ןוכשלו אובל הביח לש האירק ארקנ ,סחניפ

 אוה -- ט"שעבה ןג לש יחרזמה וחתפב ,ותיערמ ןאצ תא

 .תודיסחל ןושארל יעיבשה רודה

 להוקסמ יברה חקור לאומש 'ר לש ותב תא אשנ ילעיניפ 'ר

 יברה אשנ -- התריטפ םע ,ודוד תב לידנניש-ענייש איה

 יברה לש ותב ,תינברה וקיימ לש התנותח תנומת

 קסירטמ קידצה דכנ ,טשריה דוד לש ותשאו

. 

 (ןבלה ןקזה לעב הפוחה זכרמב) יברה תב -- וקיימ תנות"
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 לרתלא 'ר .א :םה ויצלח יאצוי יברה לש ותחפשמ .הינשב

 .ןויצ ןב םייח 'ר .ג .קחצי ריאמ עשטיא 'ר .ב (לידנמ-םחנמ

 הלעב) וקיימ איהו הדיחי תב ; (ילוח עודי וינלארש) לארשי יר

 .(קסירטמ קידצה דכנ ,שריה דוד 'ר אוה

 תב תא אשנ) וימי ימדב רטפנ .וינמ-םולש אוה ישימחה

 .לארשיב הרטפנ וקיימ תינברה הדיחיה ותב (רוכבה ויחא

 .קוחרמו בורקמ וידיסח וילא ורהנו קידצו םכחכ היה עודי יברה

 .קוחרמו בורקמ וידיסח וילא ורהנו קידצו םכחכ תפומ לעב

 תואירטמיגב הלבק ירבדב וגפסנש ותרות ירבדו היה תפומ לעב

 אשנ רגרבצרו לאומש 'ר .םוניבהש ויה םיטעמ -- ןוקירטונו

 .םולש 'ר לש ותנמלא תא

 לרתלא יר לש ויתודלותמ

 וטיגב ח"צרת רטפנ -- ז"נרת ולסכ 'ד) ץינ'זיוב דלונ

 ותויהב אבוה תרחא הסריג יפל -- ג"שת ולסכ ח"רעב שילעס

 תודמ שיאו הרוצ לעב היה (רייא ט"כב ץיבשואל הלוח

 הרימתה ותמוקב ,םעונ תכילהו תיליצא םינפ תעבה ,תולעמו
 ץראב רקיב .דובכ רמוא ולוכש ,לודג ינפ הארמ ול וויש

 שקבתנ תובוחרב השרוב יאצוי ול וכרעש הביסמבו לארשי

 .תיאשרובה הדעה ברכ ותונמל ול ועיצהו םוקמב ראשיהל

 תא) חיטבהו השרוב ידוהי תא בוזעל הצר אל אוה םלוא

 תוררועתהה רודב הלוגה-ינבר בור לצא תלבוקמה החטבהה
 ףתתשהל םיכסהש רפיס ש"הוכל) :דחי םתא אובל (תינויצה

 -עשת (תוגועה תא הניפאת ףלוו תונבש יאנתב -- הביסמב

 יתשו םינב ינש (ג"שת--ד"פרת) ןתונבר ימי וכרא הנש הרשע

 ולע םירחאה םינשו האושב ופסנ תבו ןב .ול ודלונ תונב

 יבר לש ויצלח יאצוי םיקידצה תנומש תומש הלאו לארשיל

 .ךורב

 הפיגמה רוצעל הלוגס

 הפגמה רצעיתו -- ללפיו סחניפ רדמעויו

 "וק,,ה ירוחאמ המצע תא השרוב התאר ר"העהחלמ ץורפב

 הירטסוא תואבצ ןיב וללוחתהש תוזעה תותיזחה תחא לש

 ונכוש פולסירפה ירהמ ודרוהש םייובשהו םיעוצפה .היסורו

 ינומההו שאלאסב יאופרה םלופיט תא ולביק םשו השרובב

 תולחמ -- העקבל ודרוהשמ וללה .ברק ימיב ןתינשו רשפאש

 םיאולחתהו רוסחמהו ןובערה םהילע ופרטצנ םש .םתא ודירוה

 תא תתל ולחהו -- םידוהיה לש דוחייב ,םוקמה תיסולכוא לש

 עגנ לכו הייוליג לכל סופיטה-תופיגמ :תודירחמה םהיתותוא

 ארונה -- םשארבו המחלמ תותעב םיחיכשה הלחמ לכו

 תאז הפיגמ .רבדה -- "םיערה םיטפשה תעברא,,מ עזעזמהו
 -ארה היתונברק ויה םידוהיהו -- םיבשותב תרצוק הליחתה

 וילחב ךפהתמ הלוח וא -- ינש תיב לכב .םימחר אלל -- םינוש

 תסנכה תיבל ידוהי אובב .םייח קבשו ותרצמ 'לאגנ, רבכש וא

 םהל רצב .הלילה רטפנ ימ -- התיה הנושארה ותלאש --

 ,יברה .יברל ונפ ,שפנ דע הלערתה ימ אובב -- םידוהיל

 ויתפש לעמ ףטלמה ךויחה םלענ הגאדו הקוצמ תועשבש

 - וז החפשמ ינב לש יגולויסיפה רכיהה-ןמיס -- תובועמה

 וקיחרה ויניעו םיטמק ףיסוה וחצמ ,המגע-תשרא ולעה וינפו

 םהיגיעל רבעמ וגילפה -- קומע ,קומע רעצ ועיבהו ןטבמ

 .והיפ אצומל םיפצמו םידמועה לש םהישארל לעמ וטטושו

 הממדה .ןידה אמלעב אל יברה תייהש הכרא הטעמ אל העש

 וידיסחמ דחא י"ע הקספוה םיפסאנה לע דבכ לטנכ הקיעהש

 תומיב וכודכ שובלה ,גרבנזור שובייל 'ר אוה -- םיקיתוה

 ץרפ הז שישק .גח ידגב ,םידעומהו תותבשה תומיבכ לוחה

 יברה) "!ןפלעה זומ יבר רעד,  :תושאונ קעזו םלואל עתפל

 ורוא ויניע ,ותמדרתמ ררועתנ וליאכ ,יברה .(!עישוהל ךירצ

 ,וינפ תא תשבוכו הלוע שפנ תוצילעו ובחרתנ ומפש תוצקו

 הקיזחהו הציפי'זה תא טושפ :ארקיו שובייל 'ר לא ןפיו

 - ולש הציפיזה תא ול ואיביש הויצ וישמשמל .ךידיב

 רוזחנ ,שובייל ,ושכע .הוכפהיו -- הויצ ,הוכפה .הואיביו

 קסומה רדחב םינוילעה ףרוחה ידגב תא ושבל ךא .םשבלנו

 ,לוחמב ומע אציו ויפכב זחא ,שובייל 'רל וידי תא יברה טשפ

 תא עימשה דוקירה תעשב .םהינפ לע םיחלקמ העיז יפטנשכ

 ךינימימ הבברו ףלא ךדצמ לופי,, :הכונח תמיענב םיקוספה

 ..."שגי אל ךילא --
 האו ונממ -- הציפיזה תא יברה טשפ .םימעפ 7 ךכו

 ןוהמית הלעהש הנושמה דוקירה ךושב .שובייל 'ר םג השע ןכו

 -- וניליעמ תא ונכפהש םשכ :יברה זירכה םיחכונה ינפ לע
 דחא ףא תמ אל -- רקובה תרחמל ...ונל הבוטל 'ה ךופהי ןכ

 לבא הרצענ םנמא תידוהיה השרובב הפיגמה ...לארשימ

 הקחשש הולשה תייוגה היסולכואה לא הרהה הליפעהו הרבע

 הדובע תואלמ וידי -- חלגה שוטרובו -- םידוהיה יתבשמ לע

 ודעצב םירמכה-תמילג שובל םויב םימעפ המכ הארנו ,ויה

 םידוהיה וליחתה דימ .רבדה יתמ תויוולב לבאה תכולהת שארב

 דבלמ ירהש :הימתמה ףוליחבש הנווכה תא םמצעל םישרפמ
 תונייצמ הציפי'זה תורעש -- ךופיהבש תוילמסהו "תולוגס,,ה
 בקעי תא דקפש 'דוקיר,הו "רעיש תרדאכ,, ולוכש -- ושע תא

 תודוה .אוה ףא וב דבכתהל ושע לש ותעש העיגה -- הליחת

 לארשימ הפיגמה הקספ -- ותוברעתהו יברה לש ותלובחתל

 ,גרבנזור שובייל 'ר לש ודכנ ,ןמחנ םייסמ -- תועובש המכְל

 .יברה לש ויתפומו ויתואלפנב ויתונורכז תא

 רגה-לידנמ-םחנמ-רתלא ברה

 בזעש רחאל םרוקמ השרובמ יברה לע ורפסש םיתפומה
 הגרעו הפיאשו קידצה רצחל ההימכה .השרוב תא קידצה

 םש לע ארקנה בוחרה הצקב יורשה רדהנה תיבה סולכאל

 וידיסח תושפנ ומגע דוחיב ."לסעג סיבר,, : וכותב ןכושה תיבה

 תיב הז ,שאלסה הארמל השרוב ידוהי לכ לש םחור הבצעו

 ואב קוחרמו בורקמ םידיסח יפלאש בחרומהו חוורמה תסנכה

 תיב .הנועמ ןכוש ינפל םיארונה םימיב םחיש תא םיכפוש

 ןכ ירחאו יאבצ םילוח תיבל המחלמה ימיב ךפה הז שודק

 יברה לש לודגה ונב לבקתנ ד"פרת תנשב .םיסוס ןועמל

 אוב דע בשי םשו ויבא תיבל והוסינכה השרוב לש ד"בארל
 תא םהנייבו םלכ תא וליכו תורודה יחצור ילודג לש םחילש

 םעפ דוע .ל"קוצז סחנפ 'רב םחנמ רתלא 'ר ,ןורחאה יברה

 .רפוסמכ ולש שאלאסה תא יברה דקפ דבלב תחא

 "שאלאס ה
 ''ללפיו סחניפ רמעיו,

 הברמ ,גחו דעומ-ימיל הלפת-תיב שמיש ,םיידי בחר םלוא
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 ,הל הצוחמ הילא םירהונהו השרובמ םידיסח תואמ תא ליכהל
 חנזו השרוב תא יברה בזע 1916 תנשב .שרומרמ ירפכ רתימ

 הלגו .תלשושה םש תאל ול קינעהש ורפכ תאו וידיסח תא

 - רזחו תירגנוה הריבה תא אצי המחלמה רחא .טשפדובל

 הכפהש העונצ רצח םש םיקה .הבישיול אלא השרובל אל לבא

 םהינפב החתפ לדנייש ענייש תינברהש םיינעל דעומ תיב

 .לכוא אלמ ןחלוש םהינפל הכרעו ןויבאל החליש הידיו תיתלד

 ימ לכו המחלמ םהל הסריפש הבישי ירוחב הלא ויה דוחייב

 תא עיבשהו התיבל רס היה ,עובשה תומימ "םוי,, ול רסחש

 רוכבה ונב לידנמ-םחנמ יבר לבקתנשמ ,א"פרת תנשב .ונובער

 המכ דוע הב ההש ,וז ריעב ברל ץינזיומ יברה ויחא לש

 ןילוכי אוהו ינא ןיא,ש םעטמ) הזל הז ובהטצנש דע םינש

 וידיטח .טגיסל רקעו םק (1927) כ"פרת תנשב זא ("רודל

 תא קר ריאשה השרובל .שדחה ומוקמל רבע לכמ וילא ורהנ

 יברה :המשב םיברב עדונ ואוב םוקמ לכבש דבלב םשה

 .השרובמ

 שאלאסב הנורחא שדוק תבהל

 ר"ומדאה ךורב 'ר לש רוכבה ונבו -- םימיה ופיקה יכ יהיו

 -סיורגל ובשומ תא קיתעהש ץינ'זיומ לארשי 'ר אוה ,ץינ'זיומ

 ,טגיסב הנוח השרובמ יברה סחנפ 'ר ,יששה ונבו ןיידרו

 םישודקה ויתובא ריע ,ןושארה ומוקמ תא דוקפיו ןושארה ךלמנ

 וחיגה הנממש תלשושה תוכלמ) וילע ארקנ המשש וריעו

 .(ריאהל תורואמה

 יכרד .ומע יברה לש ובל תונופצו ודוס -- !םעטה

 םהיתועבג ,םיקמעבו תויאיגב םירבועה םיליבשהו םירהה

 םתסו םידיסחמ ומה םייזכרמה םיטפרקה יסכר לש םהיתולפשו

 .םבר לש וחורמ םשבתהל ץינ'זיול םהיפלאב םירהונה םידוהי

 ישומר'צ,ה תודג לעש הרייעה הממחתנ םיארונה םימי םתואב

 ש"הוכ) היתוביבס לכ לע הארונ יהתו הכותב הדקי שדוק-שאו
 עיגה וינזאל ,קידצה לש ולצב תוסחל םיאבה ןיב היהש

 םוי ברעב "ותרות,, תודוסי יברה ךמת וילעש דבלב קוספה

 ורובד םער -- 'וכו "...םכילע רפכי הזה םויב יכ,, : שודקה

 -- הירחאלש הנשב .ובלב רומש ונדוע םמעט ,ולוק םענו

 יפוליח דוס .סחניפ וניבר אוהו ,ריעצה ויחא והומכ השע

 ביהרה אלו עדי אל שיא -- םהילע הבישה וא תומוקמה

 חפט תצקמ ונל הליג ןירימט-הלגמש אלא .ומעטל לואשל זוע

 םוי תאצ םע עריאש ארונ השעמ י"ע ,ומלוע תגהנה יכרדמ
 ליכהל הלכי אל רצחהו וללה םימיב :הנש התוא לש שודקה

 םואתפ האלמתנ השרוב יכ השרובל ואבש םיחרואה לכ לא

 תא קיזחהמ ןטקש שאלאסהו .בורקמו קוחרמ ואבש םידוהי

 ופפוטצנו וקחדג ךכיפל .םדאמ המה ,ויתוריק ןיב ויללפתמ

 תונולחל תחתמ ובציתהו היאובמו היאצומ דצל ,רצחל ביבסמ

 םיפופצ ודמע ,תוגרדמהו תוקעמה לע ,תותלדה ירוחאמו

 לש הדוה רזח םימי שדוחכ לש הפוקתלו םיקוחד וללפתהו
 -תולפתהו וחנאתנ תוחילסה .יברה לש ודובכמ הריאהש השרוב

 הלעו עקב "'רומזמ חרוק ינבל חצנמל,,ה ךותמו תוהיבגמ הבוגב

 הקד הממד ותליחתש קתוממו ךשוממ ,יברה לש וקלו םיענ
 *...רפוש לוקב 'ה ,העורתב םיקולא הלע,, : תורובג םער ופוסו

 רעצ תגופס הדבכ החנאו ורבדב האצי םיללפתמה לש םשפנ

 -תלהקמל הפרטצנו םיללפתמה תויפיפ ןומהמ תצרופ םיפוסיכו
 דאמ ץרא יניגמ ...םהרבא-יקולא םע,, עשיל תעוושמה ,םירידא

 .םיקחש תעקובו תובבל תערוק העווש -- ."הלענ

 ידיסח תא הריזחהש הלפת ,יברה לש הליענה תלפתב

 רוהטו ךז חסונ ,השודק תוקבד אלמה יאשרובה חסונל השרוב

 םימענמ םולח אלא הז ןיאש הנוכנ ועדיו תואיצמל םבישה הז

 וכעדש תובהלשה יביבשב הנורחא תוחקלתה ילואו ימעפ-דח

 לש רפעהו קבאה תמירעב תובהבהמ תוצוצינ ,ורועינו ורזחו

 ,שדוק שא תבל וידיסח בבלב הריאהו ותוממוש ימיב שאלאסה
 ןושארה יברה והזש םהל אבינ םבלו -- ףסי אלו לודג דוקי

 תוממורתה תעשב וז העשב אקווד .השרוב תלשושל ןורחאהו

 םיבוט םייחל םותחו,ה תא עמשל תיאליע שדוק תדרחו שפנה

 תמיענב ותינעת גיפמ להקה דועב -- "!ךתירב ינב לכ
 הגרעבו "םיבוט םייח רפסב ונמתח ...ונכלמ וניבא,, :הניחתה
 .םימחרב ותלפת תלבקל הרוהט

 םהיבא דיל חרזמה ריקב םהיתוליפתב ועעונתהש יברה ינב

 וינילארשי 'ר םהיחא הארמל עתפל ודרחנ םהיתוליפתב םיקבדו

 ,ןופלעו תוטטומתה ינמיס הארמה ,םיכלוהו םיריוחמ וינפש

 הווצו םוקמל שחוה שאלאסב אוה ףא ללפתהש ןומולס אפורה

 לבקתהב. םירופכה םוי יאצומ ברעב .קחדה ךותמ ואיצוהל
 ללח תא האלימו הנירה הרבע -- ןוצרבו םימחרב הלפתה
 ...ףלעתה יברה לש ינלוחה ונב ,וינ/לארשי 'ר :הלחלח שאלאסה

 הכוסה תונפדל טומה תציענב ,"ליח לא ליחמ,, הכילהה תעשב

 לארשי 'ר :השרוב לש הריוא תא החליפ תעזעזמ הרושבו --

 לארשי 'ר יברה :הלגתנו דוסה אצי .וארובל ותמשנ תא בישה
 השרובל הלעי ל"צז סחניפ 'ר ויחאש ידכ ץינ'זיול הלע ל"'צז

 ומע ינב ויחא ןיב ןמטיהל רזגנ ה"ע לארשי 'ר ונבלש ינפמ

 תיב תא לודג םדאב ךונחלו ףיקהל .ותדלומ ריע ,השרובב

 :ךלמה המלש ירש לע םרמאמכ השרוב לש ישילשה ןימלעה

 ןמת -- יעבתימד רתאל ,היב ןיברע ןוניא שיניא רבד יהולגר,,

 ימי לכ ילוח עודי היה לארשי 'ר .(בנ וס) "היתי ןיליבומ
 תא אשנ ובס םייח יברש .ןיזורמ קידצה םש לע ארקנו וייח
 .השאל ןי'זורמ לארשי 'ר לש ותב

 ידיסח טהל גפסנו השודק שאלאסה אלמתנ הנורחאה םעפב

 עקתשנש סומכו רימט רהוז ןוילע רואב הריאה הליפתהו

 ןויבחמ אצי ,האמוטה ינפמ זנגנו הבוזעה ימיב תיבה תוריקב

 עתפל הצרפ תדקוי הי-תבהלש ,םורמ תוהוגנב חקלתהו ורתס

 הכיעד ןכמ רחאל ךועדל ידכ ,םייניע תרוונסמ תרהוז הליהב
 .תימלוע
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 םיקחש תעקוב הלפת

 אריי אל ימ גאוש הירא
 .וַּבְלְמ עושיו ונּורְגְּב םֶמּורַמ סַחְניִּפ יִּבַר יִהיְו

 .ּוּבְסִמ לָכיִהְב ףַחרְל הָניִאְדִּת תּופְנְכְנ תונָנְר

 ,הֶלְפִּתַּב תושְפְנ תודוצו לָתַּכ לֶא לָתַּכִמ תועְלקְנ

 .הֶליִלָח תּורְזוחְו תולועו תודְרויְו תיִלַטְּב םיִפּוטַע

 םיִלְלַמְמ ובָבְל ישָמַר תֶא "רוזָמִמ,,ּ דָחֶא לָכ הֶאְרְו
 םיִלָּדַה םיִמיִּכְחַמ םֶניִא "יִוָלהְטַמ,, לש ויִרּואַּב םַאְו

 :םיִמָרָה םיִטּויָּפ הַשלָשְל םֶדוסְב אובֶל הֶשקיְו

 .םיִמָלַעַה חנעּפ ּואְלּיַו ''ליִחָשַמְּכ ליִחָשִמ ליִחָשַהְל,

 ...םיִרְסֶפַט וסְּכַטִי םיִחּופַט ''ּוחַצְנִי הָגנ-יִצַצונ,ןו

 .םיִרָצְמִמ תומיִעָנִּב םֶאיִצוי ורְמַזֶּב ףּורָּב-ןּב םֶרַאבי

 ,םיִעָגְרְל בואְכַמִמ תוקּונַח תועָמְּדִמ םָּתְסָּנַה ונורג

 םיִאָנָה הָחְמָש לַש תולוקְּב תולָהְצִמ איִצומּ לָלַטַצִמ

 הֶקּוצְמְב םיִצּוחְלַה םִיִמַה תודְשאְּכ ּךַפִתֶשִמ ודהְו
 ,הָקּורְי ּולְעַהְו ובְטְרֶש לֶסיִנ לש הָתְנִחַט ישרק יב

 םיִאָּכְב יִצָעַמ םיִבּוצַח םינפוא קָחַדַּב ּובְבּוסְו

 םיִעָמְשַנ חַצְנַה תֶיְמָהְכ ''ְןויִלָע,ָּב חֶרֶזמַה יִבָשויְ

 הָשּוחְל הָלַפְּת לָש הָּתְעִשְּב םיִטיִּבַמ םיִנָפ לָּכ יִזָאְ
 ,''הָשְדק,ּו ''רָשָעְו הָנומָש ,, םיִנומּו תונולַחַה דַעְּב

 םיִּבַרַה םִיַמַה לָּפַמְלּו רֶהָּנַה קיִפַאל םיִפָקֶשְנ
 .םיִּבַלְשַה לָּגְלַגְל תַחִּפִמ ושָחרְל ןיִזאַהְל םיִמָדִמּ

 ,םיִנּופָסַה ויָשָחְל ּומָהְו הָלַפְתַה שַעְרִּת שַעְגִת ה
 םיִנָעֶמ תקְנָא םֶש חַּפָיְתִת ''םיִשְנַה תַרֶזִע מ עַתָפְלּו

 שֶדְקַּב בָחְרָה לַלָחַב חַלַּפִּת תיִשיִרָח הָחְנַאו
 ..שֶדחַּב הָסָּכַּב הֶלְלַפְּב ,הֶאְבְנ הָשֶא לָש ּהֶלוק הֶז

 ַעיִקְר יִתַאַפְל הָטּונַה ףיִסֶאָה תַמַח לֶש הָביִתְנ

 .ָקיִפְּב הָריִרְק הָרושְבּו ןופְּצַה חּור הָל הָבְרֶאְ

 .הָניִּד-םוי תַמיִאִמ דַעְרַתְו הָפּועְמ יִפְנַּכ לַע לַחְלַחְתִמ
 .הָעְנֶצְּב םיִשְעִמ לַע דרֶחְו ולּומְתְל ידּוהי הֶהּותְו
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 םיִּכְרַמ רָתְסְּב ויִלָתְּכ יִרְחַאמ ץֶצָהְו םידְמּועָה
 םיִקָנָאָג תּועְמד גּוס ּורּוזַחמ תּולַגְו ותיִּב לֶא שיִחָי זא

 תֶשֶאָה סָּבַכִּת ''לטיק,,ַָה ,וּבָּגִמ קָבָאָה רַעַנְמ
 תֶשָעוג הֶלַהְקַה ,''םיִרָעָה,, - םיִשודקַה תּומוקִמַה רָחַסְּב

 הָבִּתִל םיִדְרּויַה ןחוב הָו ,רָפושַה תּופיִפָּכ קדוּב הֶז

 - 7 - הָוְלֶשַה זֶנַאצ לש אָמַשְו םיִעָּנַה ץיִנ'זיְו חסָנ הֶז םָא

 ,םייִנָשַה ''םיִלָשיִפ''ַה ןויִצדְָּב ''ןותָחִּתַּב - ס'קיִזיִא-לֶאּומָשְל

 "םיּיַח ץַע,,ָב ונְבּו בקַעַי דָמַלְמּו רֶּפַסןֶתָנםֶהְרְבַא
 ןיָעַמְּכ רבוגו עבונ הָשְרוּבִמ יִבְרָה חַסנְו

. 

 - ןיִדַה ןושְרְג בַרֶו ''ןויִלָעַּב,, ,ויָנָבּו לָכיִמ ,הָשמ יִּפִמ

 בוטְו דָמָחְנ םיִעָנ ,תויִרָּבִל חונְו הָרותַּב גְלְפַמַה

 ;"בושְטידיִז,, תַסנְּב - "ץיִנ'ְזיו,,ָּב לָלַּפְתִמ הָיְלַאְְְתְנו

 םיִפָסּומ תיִרָחָשיִנֶּזַח דועו ;ּותיִבְּב ןֶעָשַה לָכיִמ

 םיִפָרְשּו םיִשיִשְרַּפ - םֶתְלַפְּת לָהָאל םיִביִבָח םֶלָכ יִּכ

 ;םתֶו רָשיִּב ןֶתונְו אָשונ ,המלש ץיבוביל םַּג ביִבָח

 - םורָמַה תַמְכָחְּב יקָבּו םֶכָחדיִמְלַת םִיַמָשאַרָי

 הָמיִלְּבַה לּולְסַמְּב טַטושַמַה ,המלָשְל הָרֶתִי הָלְעַמ יִּכ

 .הָמיִכְו שיצ יִנְּב תּוחְנַהְו ''אָחְרִיִד אָציִבְק,,ל הֶדוצְו

 םיִרְזִמִמ תּוביִתָנ עדוי ,םיִנַמְזּו םיִדָעומ ַעוּבקְל

 .םיִרָצַה הָשְרּוּבְדייִליִבָשַכ ַעיקְרְדדיִליִבֶש ול ןיִריִהְ

 ופונ-עזְג-ְּךִרִא תוראפ בר ןֶליִאְל יונ רֶפְּכ הז הָמוד יִּכ
 ופוסבו הָסּורְטיִפּו הֶלְזי'ִצַה ''ושיו,,ָה יִגְלַּפ לַע ותוטְנְב

 םיִצּורָפ תולּובְגַה תַחַּתִמ ,לַעַמִמ ויָתורְמַצ תוגומנ

 .םיִצּורָע יִכְבַנְּב דָּצְרְמּו לתְלַתֶפ דקְרפְתִמ קַמַעְּב

 םיִרָהֶה יִמְסְקְל הָצק ןיִא
 םיִּדַחַה םֶהיִאיִש לָּפְעַהְּב
 ותְלָכִּת קיִמָעַמַה קַחָש לּומ
 םיִדָאַמַה ּולְפְרַע שְרְֶל

 הָמָמָדַּב הָעיִקְשַה שָמֶשִמ
 םִיָנְרְק תּומְלַא ּהָרְדַבְּ
 הָמָדֶאָה תּודְגִל ּהָקְפֶא לַע
 םיֶּבְרִע ןיִב תַעָש הָכְרֶבִּ
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 טניִרְפַה יִליִבְש יִרְבוע ּואְרֶה

 עַלַבְּכ ףַחְרַמל םֶשּוחְּב
 רַהּזַה תַרָהַנ סורְטיִפַה

 ?הֶלְק בָעְּכ זָג ומוידםולַח

 תּונָחְטַה שלָשמ היִמָה אל
 הָמודְכּו םיִאָּכְלַח תותקְב אל

 םֶטְּבַמ ְּךָשְמָנ הֶז ,'ןויִלָעְְל
 הָמּוה םֶָש לָכיִמ לַש ולּוק יִּכ

 (םֶתומָשְב םּונאְרק) 'םיִצ'ַש, דוע םֶנָשי יִכ ,אקוְוד ואל - לָכיִמ בר)

 םֶתּולָּכ םוי יִדָע ּוניִנְרִה תּולַפְת יִלָעַבּו םיִנּזַח

 הָבְרָע הָניִגְנִמ גְנַע יִנָשַדָמ ,ַחיִש יִכְפּוש תּובַבְל
 'הָבִּתַה דּומַע, יִבְּבּוח םֶתְסּו םיִנָשִמ 'הֶקֶזַח, יִקיִזַחַמ

 םיִאְרּונ םיִמיְּב ''ִּךְלַמַה, , לּוסְלִסְו 'םּורָמ דע ןָכוש  דַע

 םיִאְלְפַנ תולוק ּורָבְחל ,הָטִמַה תַריִרְגִּכ ולוק הֶז

 בֶרָע תּונּפְל רּופָכ םויָל 'הָחְנִמ,ַה שרוי דָחֶאְל

 ףרְט םֶהיִרְמוא תֶא םיִשיִגְמ 'הַרְמְזְ יקוספ, - יִנָשַה

 (!"'ףֶרֶה,, :םֶהָל םיִמַעורְו שי ,הֶאְנְקַה קַחְרִּת םֶהיִנִשִמ)

 8% הָנוכְנ הָנְנְר יִניִּבִמ ןֶגְנַה יִניִנַא געַלְל
 יד"

 הָנועְמ ןֶכושל םיִנְנַחְמּו םיִאָּבִל הָוָש דַצ םֶלּוא

 הֶגּולְדּו הָעּוטְק איה םִאְו הָרּוהְטּו הָּכַּזַה הֶלַפַתַה

 הֶנּופְסַה הָעְמִּדַה הֶּמַחְו םיִאָכְנ תַחְנָאְמ הָקּוסְפּ

 רָּבשְל ןֶזאָה - "ִזויִלָעָּב חַתָּפ הֶז עּודַמ ּולַאְשִת
 רָּבַחְמַה יִקּוסְפִל םיִאְּכַז ,'ֶשָי,ָב 'ןותְסַתְַּב ןיִּדַה אּוה
 זחופה הָיָה יִזַא דָלָי יִּכ ,הָוהְּב רָּבִדָש אָלֶא
 :זַחואְו ופְרָעְּב ךָשומו ויָמְסק רֶּזפִמ םֶלּועְו

 ,ףַסַּכה יִגְלִפ לע אָנ הְחָש וא הָקּורִי הָיְבַחְרִמ לע רָּכְרַּ
 .בָשַעְו בּוטְרֶה אָשְּדַה יִסּומְע תודָש ןיִב לָּתַּפְתִה

 בֶלָחְּב םיִעּופְשַה הָנְקִמּו הָנֶצַה יִּניִש ןיִּב קָחָשַּנַה
 .ויָלָעַמ ויֶתּורָפ ליִשַמַה תוראפּו הֶוְלַע דַבָּכ ןֶָליִאְו

 !תורפ דַבְכּו ףִנֶע ןָליאְל יִרְפְּכ תֶא יִתיִמְד הָמְלְ
 תורגְמַה תוקיִרָו םיִצַעְו ןַּג ןיא ,תִיַב ןיִא אָּבַאְל יִּ
 .תורָחֶא םיִכְרְדַב יִאְנַט יִפ יִתאָלְמ םֶנֶמָאְו .תועָממ
 םיִזוגָאְו םיִחּופַּת ,םיִפיִזָשְל הְקּושְתַב יִתייָה דדוב אל

 .םיִזּולָנ םיִשָעַמְל םיִאיִשַמ םיִצָעָה ,הָיּוחְד רַדָּגַה

 ,תונָכּומ תּומיִשְר רּוזָחַמַּב ּונאָצְמ םיִרּוּפָּכ םוי אובְב

 ...תונְליִאָּב ,''דָי תַמּושְתַּב ּונאָטֶחֶש אָטַח לַע,, הָבָאְד יִשְפַנ

 'תַלּג,ה יִסָגַאַב 'אָנְעַשּוהְ, ליִלְב ּוניִדָי ּונְרַפְּכ
 .ְֶאְלִמּו ןֶפואְו ףְרָש אל ונָניִא יִדּוהְי רַעַנ יִּכ

 !?לַחמ אל יִמ םיִּגַטְקַה יִאְטֶח :קַחְשִי םיִמָשַּב בָשוי
 ..."לָכאת לכָא - ןָּגַה ץַע לפמ,, :םֶדָאְל יִתיּוצ ןִכ אל םּולָּכ
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 ותוכלמ תיבו 'ה םשל תיב תונבל

 יברה תיבב םיתפומו תותוא

 םידוהי,, י"ע ושענש םיתפומה תא ויה ןיבבחמ השרובב

 .םהישועבו םהב םיחס ויהש תואלפנו םיסנ .םלוע-יקידצ ,"םיבוט

 תומוקמב ןמצע ואילפהש תואלפנ ,וידימלת ןוטק דע ט"שעבהמ

 םיבשוי .התיבב ועראיש התכז אל ןיידע השרובש ,םירחא

 לש רימטה םחוכב םיופסמו םתוחרוא םירשימה הימימת ויה

 םיינע : תואלפנ ללוחל ,םיתפומ תושעל "תורצח,,ב םיבשויה

 תובר םינשש תורקע ,םיקידצה לש םהיתולפתמ םירישע ושענ

 שממ .ןוילע ישודק לש םהיתוכרבמ עתפל ודקפנ ,ודלי אל

 רפעמ ימיקמ,, :וירומזמב דודו התלפתב הנח ורשש ומכ

 קידצה, תניחב -- "העבש הדלי הרקע דע, :דועו "...לד

 : םינורחאה וירבדב דוד רמא ךכ ,ןכאו ,םייקמ ה"בקהו רזוג
 עומשל האנו הפיו בוט ןכא ."םיקולא תארי לשומ קידצ,
 םלצא םיעראתמ םניא םירבדהש אלא ,םיאלפנו םיפי םירבד
 יברל םרשב המכו הידוהי לש םשפנ האמצ ןכל .השרובב
 םימיה דחאב םעמשב םתחמש הלדג המ ןיבהל ןתינ .םהלשמ
 תא ללמי ימו .השרובב ךולמל סחניפ 'ר יברה לש ואוב לע
 תלבקל תולוחמבו םיפותב ואצי ובש ברע ותואב םשפנ תודח
 ,םהיבכור תא םיאשונה ,לולכמ ייוטע םיסוסו םידיפלב םבר ינפ
 לפנ רבד ..בבלנה וקוחצ-תבב םירהוזה וינפ תא ומדיקש
 םינשה ויה תובוט  .הלשמ קידצ ,הל שי יבר :השרובב
 האמה תלחתבו תמדוקה יהלשב וידיסחלו יברל תונושארה
 (ןטייצסנדירפ) "םולשה תותע,, הלא ויה ןכ לע יכ ,םירשעה
 ןיאב ורחסמ לע שיאו וקפלד ירוחאמ שיא םידוהיה ובשיו
 םברב םיששו ,םקלחב םיחמשו םירכומו םינוק ,רבד םילכמ
 ימיב .םאוב תא םירחאמ -- םיתפומהו -- ויתפומל םיפצמו
 :לודג דחא תפומ היה ומצע יברה .םנווסחב ושח אל הבוטה
 תא גנעמ ,םברקב ןכוש הז רקיו ביבח ידוהיש םהל יד
 ותלפת תא םתא ללפתמ ,םהידעומ תא הדחמו םהיתותבש
 ךויח טשופו ,הרקוה לש קושינל הקלחה ודי תא םהל טישומו
 ,תודידיו ךורו הבהא םיעפושה וינפ לע בבלמו םחו בחר
 ץינ'זיו ןיב עצמתהש חסונ ,תוברעה ויתולפת חסונל םליגרמ
 םירהונהו םיהונה תא הפיקמו הבהאה שאב תרעוב-תרעוסה
 ןיבו -- "ךיתבהא םלוע תבהא,, תניחב שדוק תבהלשב הילא
 תחנבו תעגורה (אתבס דצמ הז ראופמ עזגל ףנסנש) ןי'זור
 האצמו השרוב האב "..'ה שערב אל, יכ ,ותלפת תעמשנ
 .תוותשהה תא ,עוצימב

 הוונעה אל לבא -- יברה תיבב וארנ םיינעה

 תומדיהל המיד השרובב יברה רחביהבש רעשל רשפא

 וכליה אל םהימימש ,םהילא אב אוהש םיעונצה םידוהיל

 םידוהיכ ,םהיניעמ הלעמל םשאר תא ומירה אלו תולודגב
 טושפ תיבב ררוגתהל ףידעהל ,אוה ףא ענטצהל שקיב וללה

 -יוק םשמ חלשלו ,םיר"ומדא-ילכיהב רודמ -- עיגרמו טקשו

 אלא .תובבלו םיתב יכשחמ םהב ריאהל ,םיישפנ םוחו רוא
 םילודגה ויחא לש םהיכרדמו םהישעממ דומלל יברה תוצרבש

 ,םעפנו -- םתלודגל ץיצה -- םהיתודמ תא תוצמלו ול ומדקש

 םגש החגשהה התצר -- !האר המו .רעסנו -- םתולדגב האר

 : קוספה םייוקי וב םג ,הטמל ביבחו הלעמל בוהאה ,סחניפ יברב

 םע דחא קדניפל ותוא ןמזתו -- "ךיניע הניזחת ויפיב ךלמ,
 ורשייו -- תוכלמ ינוניג וב אריו -- ץינ'זיומ קידצה ויחא

 ירחא ץינ'זיו ותדלומ ריעל לארשי 'ר בושב -- דציכ .ויניעב

 ויבא ור"ומדא תא תשרל ידכ ל"צז ךורב יבר לש ותוקלתסה

 לש ועמש אצי םיתניב .בשוי אבא תיבב ןיידע ילעיניפ יברו

 םיטפרקה תולילגל "לארשי בהוא,,כ ריעצה "יבר רעצינ/זיו,,ה

 בר ,םשד וידיסח ילודגמ דחא עיגה וז ריעמ .יאמולוק דעו
 הדקרמ הבכרמב ותארקל אציו וריעל ונימזה ,רעעלטערב עציא

 עציא 'ר ,רחא אלו אוה -- בכרהו םיסוס הנומשל המותר

 רמול ךירצ ןיא .הב גהונו ןכודה לע בשוי ומצעבו ודובכב

 תראפתב זחיו ויולמ ויה םהיניב ילעיניפ 'רו ברה-יחא לכש

 .הכותמ וקיהבהש ןי'זור תיבמ םירורהזה תמחמ הב לחב אלו

 ונתח ותויהבש עינעטאמ םייח 'ר ינשה ויחא תיבב םג

 תורזנתהב ןיחבה אל ןיזור עזגמ רצנ שוהובמ יברה לש
 דוסיה ילוא ןאכמ) וימח תיב ןונגס יפל ,םיכלמ תוחראמ

 -- םיתעל ןומהל תואריה-יתלבהו ,וידיסח םע תכל-ענצה,ה

 ,ןנחוי 'ר לש ורמאמב הגה ובל רתסב .(איה ןי'זור תיב תלחנ

 ותניכש תא הרשמ ה"בקהש תודמה תחא אוה רשועה ויפלש

 ןינבב לחוהו השרובב יברה לש וויז אבשמ ךכיפל .הללגב

 ראופמ ןינב ול םיקהש הלועמ לכירדא ןמזוה עובקה ותיב

 איה -- "סירסיר,,ל הלזי'צה לחנ ןיב ערתשהש בחרומ חטשב

 ,קוראבה ןונגסב םיליצא תריט תרוצב תיב ,הקיתעה השרוב
 אוה םינינבבש בושחהו ותוא םיפיקמ םיתבו תורצחו םינגש

 בורקמ .וידיסח תואמל יברה לש תסנכה תיב ,"שאלאס,ה

 וכרענ םשו םיארונה םימיב וללפתה ,וב ואב קוחרמו

 לש ותעדב ןיאש החיכוה םנמא ולש "רצח,,ה ,"תונחלוש,,ה

 וריכי ותיב ילתכמש ,היננח ןב עושוהי 'רמ המגוד יברה

 .יברה ררוגתמ ןאכש

 השרוב ינב וידיסח וגאד ,ןופרט י'ר לש ורשעל עיגי אלש

 .המרב גהנ םרה ותיב תא לבא -- ויה םיינע םבור-בורש

 םייתחתה םירדחבש הביבסה ינויבא ועדי השרובל ואוב םוימ
 - הלילב תעצומ הטמו םויב םהל הנכומ החורא ,ותיבמ

 תיבב התרשש ,םיחרוא תסנכה תדמ) ותיב ינב םיינע ויהיו

 ולבקתה ירחא וב דובכ ןוכשל ואובב לרתלא 'ר םנב שרי הזה

 רחאלו הבישיול םמע הולטנ תינברהו יברהו הרייעה ברכ

 ומחלו -- ןחלושל בשיו אב הלא תומוקמל עסונהו טגיסל ןכמ

 .(זתינ

 תובדנתמ :תולשבמ תיבל ףתרמה תא הכפה ןיציברה

 הלועה ןואשהו הלילבו םויב הדובע ןהידי תא ואלימ תוריכשו

 לכוא ועבש הטמל .המד הנותחל הנכהב ןואשל -- םשמ
 גזמל ליכשהש ,יברה לש ויתולפתמ ןוצר ועבש הלעמלו

 םכותל ךופשלו ןי'זורו בוסוק-ץינ'זיו יתב תורצחמ תואחסונ
 ותמתוח םהילע עיבטהלו ,השודקו תוקיבד ,תויבבלו תומימח

 יתלב ,יאמצע ,ולשמ חסונ איצוהלו השרובב אוה התרחש

 תוצמל השקי .רתוי יטויפו רתוי יבבל ,רתוי יריל ,יולת
 הביציע לע העיפשה תיאשרובה העיגרהש תאז העוגר תודיסח
 -ימשו םמוי יוטנ לחלחכ ריהב עיקר -- לעממ :הבר הדמב

 ,הלילב ויתחתמ םיצנצנמ -- רוא יבכוכש הקומע תלכת
 וימימ שכשכמ רהנ -- הטמלמ .השרוב לע רצויה םחתמש

 תורעיו קרי ינג ,יונ-יחרפו םיצע ,םהילזונ םיכשכשמ םילחנו
 םירה-יררהו התוא תורתכמ תונבילו תוטישו תוזרתו םינולא



3 
 השרורוב ןווכז רפפס

 ,ףנכ ילעב ףוצפצ .הובגמ םיצבצבמ םינוחרקו ,התוא םיבבוס

 עוטנ יברה לש ותיבו -- םדא יגב תוחישו ,הדש תומהב תימחו

 ירדס ןיעב ןיע האור יברהו האירבה תראפת לש התיעצמאב

 .וידי-ישעמ לע תפפוחה ארובה תחגשהו םיאלפנה תישארב

 לע ףיקמו טיבמו הפוצו ותיב תספרמ לע יברה ול לייטמ

 ,ומפש תחתמ ול םזפמו לבת תודומח תואלמה ויתוביבס

 םישודקה ויתובא ינוגינמ ןוגינ תישפנ הודחבו ןוצר תועיבשב

 .ושמשל ה"בקה ארבש תויובה ישחלב תעלבנו תכלוה ותמיענו

 .םהינפל השורפה הריש קרפ ךותמ םיללממ ולאל ולא

 לש / הריואב םיגזמתמ / הרימזו המיהנ / הרישו שחרו

 / הריבגמ הלוק דה / הוידא הלהקמו / הריהזמה השרוב

 לבת תועפיו םלוע ידמחמ לכש היה המוד / הרישע המיענב

 ורמאיו וינפל םמצע וחטש ,יברה לש ותיב לומ ובציתהו ואב

 ונארב ךדובכל יכ -- ךצפחכ ונתוא הטה ,ונב לושמ :ול

 "תורות,,הו תורימזהו תולפתה -- ךליאו ןאכמ | ...ארובה

 עמשנ השרוב לש הלוק דה -- יברה יפמ םתאצב תוחישהו

 םינהנ םברו םידיסחה .האנ לכהו םיענ לכהו בוט לכהו ,ןכותמ

 םיוולמ ויצירעמ להקו םויה יהיו -- הזב הז םיחמשו הזמ הז

 והאצמיו ויתולפתב ודבכל ידכ ,ןוילעה תסנכה תיבל ותוא

 .ותיבל ץוחמש ושרדמ תיבל ועבקל האי יברה
 הצבר הקיעמ הגאדו -- ויוולמ לש םהינפ ומגעתנ עתפל

 לודג ןינב ,םהלש האריה תיב תא רובעל ךירצ יברה :םבל לע

 וליפאו רוזיאה יתב לכמ הובג הלעמו וחירצמ -- הארמל

 :יברה לש ןושארה תפומה עיפוה זא ...תסנכה תיבמ לידבהל
 הדמב םנמא ,עקוש ליחתה "רטסיולק, ארקנה האריה תיב

 םא אלא ,דאמ טעמ והז םצעב .םויל םירטמילימ המכ ,הנטק

 -- םירשעו האמ דע יברה היחיש םינשה תא ןובשחב חקנ
 -- המדאב קומעו לולצ ,לילכ עוקשל חלגה לש ותיב קיפסי

 .התחונמל ,םידיסחה לש םחור בשתו
 הלאכ ויה דיתעב והשעי יברש תפומב ןיחיסמ לודגו ןוטק

 םיקדובו םינחוב ,הווקמה תפומה םוקמל ואבש תונלבס ילוטנ

 תא שוחב רבכ םיאורו האריה תיב לש והבג תא םיכירעמו

 רובע ינפל ויה םיכלהמ םיקידצ תנומאב הנומא ינטק .ותעיקש

 אל .סנ אוה סנה ןכאו ,וסלפו -- ובוש ירחאו ודדמו -- יברה

 םע .םב םירבדמ וליחתהו םיתפומה וברתנו םיבר םימי ואצי

 לש "שבדה יחרי,, םג ומייתסנ הרשע עשתה האמה לש המויס

 .ותיבו יברה
 םילפא םיננע יערק .םמוקמ תא וספת םירופא םימיו

 עיקרה יתאפ םירידקמו םימשה תלכתב םיטטושמ וליחתה

 ורצחב .שעגתהו ךולה ךליו ותוולש תא חנז יטילופה קפואהו

 תונבצע ינמיס םיארמ ותכלממ*ידוהיל ודסח הטונה רסיקה לש

 תושחרתמש תופוכתה תוסיסתהו תונטקה תומחלמה תובקעב

 וקימעה םגמאש ,יברה לש רצחב ותמועלו ויתוצרא תולובג דיל
 -ישעמש,, אלא טשפדובו הניו תורצחב רשאמ רתוי תוארל םש
 -- ץופחי רשאלו םימש בשויה ידיב ןיידע םה ויתולובחתו םדא

 הרורב התיה אל -- יברה תיבמ האציש וז הרות -- 'םטי

 םתניבמ הבגשנ ןח יעדויו הרות ינבל וליפא .וידיסחל הכרצ לכ
 -- ןאכ יברה םאש ,אלא ,םתגשהמ הלענו התיה השקש תמחמ

 םשאר לע םולהל תבקונ הבזכא התיה הדיתע ,םלוא .ןאכ לכה

 תוזורא יברה תיב לש ויתוליבחש םימיה דחאב םהל עדווישכל
 הילא בוש ילבל השרוב תא תאצל מ"ע ...תולגעל תוניתממו

 .דוע

 .(זט ,זל בויא) 'םיעד םימת תואלפמ,

 םעה יפבש -- השרובמ יברה "יתפומ מ

 תא עתפל התפל תונקורתה ישגרו תודידב לש השוחת

 .הנושארה ע"החלמ ימי םצעב הרייעה תא יברה בוזעב השרוב

 םשמ קתעיו וילטלטימ תא יברה ךרכ דחא רופא םויב

 םיחמוצש תראפת-ןג ףקומה רודהה ונומרא חנזנ חונז .התשפדוב

 לזרבה רדג תא םירטוע הדש יבשעו םיאשדו םיחרפו יונ-יצע וב

 לודגה "שאלאס,,ה םמש .ןמא ידי-השעמ םיטוח יעלק יושעה

 -תיב שמישש םיצעו םיניבל יונב םידי בחר ןינב -- חוורמהו

 ,"םיארונה םימי,,ב -- דוחייבו דעומו גח ימיל בחרומ הליפת

 ודיעסה וללה םימיב .קוחרמו בורקמ םיברה וידיסח ומרז םהבש

 .ותכרבמ ךרבתהלו םבר ינפ ליבקהל ואבש םיחרואה תא וב

 שאלאסה תא םרכזב השרוב ידוהי תא ופקת םיזע םיפוסיכ

 יאושינב -- רתויבו וינב יאושינ ימיב גגוח ןומהמ ןאוסה

 םירובד תרווכל השרוב התמד םימיה םתואב -- 'וקימ, ותב

 השרובל ועיגהש םידוהי תונועט תובכר .הלומהו שער המוה

 -- ינברה גוזה תא חמשלו יברה ינפ תא החמשב תודחל ידכ

 .םיחוור וגנעתהו םיפופצ ודמע שממ ,םלוכ תא ליכה שאלאסהו

 "סאג-סיבר,ה -- יברה בוחר לש הדוה הנפ -- יברה הנפ

 -- שאלאסהו ורצח המתיתנ ,וכותב ותבש ןיגב ךכ הנפתנש

 תושקה תועשב ותיערמ ןאצ תא יברה שטנ יכ ,המדנ המד

 ירבדלו וימוחינל ויה םינועט םהו -- וידיסח-וידוהיל תורמהו

 לילכ ןקורתנ אל -- יברה תחפשממ ןקורתנש תיבה .ודודיע

 קחצי 'ר ,םהירוגמ תא וב ועבק קחצי תוחפשמ יתש :ויבשותמ

 ןושארה) .ותיבמ יברה תאצ םע ,רעטכורפ קחצי 'רו רעדיו

 ותב ;ולצב הסחו יברה לש ותבש תישארמ דוע וב ררוגתה

 םימשר הגפס ,םישנה תיבב הל ויהש םיכלהמל תודוה ,לדיירפ

 'תינוירוטסיה,ה בשחיהל הרשכ םויכ איהו -- תונורכז הנפצו

 (..יברה תיב לש

 תחרופכ וב התלע ,וידיסח בלבש אניטה םע דבב דב

 ול ורכזו שדחה ומוקמ תא דקפ קרפל קרפמש יברל ההימכה

 אלה .םברקב ותבשבו םמע וכלהתהב םינושארה וידסח תא

 "יבר רעשראב, המש לע ארקתנו םריע םש ול דמצוה זא

 השרוב תור"ומדא לש התלשושל קבדש םש (השרובמ יברה)

 .(ךישממ הל םק אל יכ ,םימי הכיראה אל רעצה הברמלש)

 השרוב תא ובזעב וידיסח םירפסמ וליחתה תפומ ירופיס ןומה

 תוירבל חונ היהש הז בל-בוט ידוהי לע תואלפומ תודגאו

 בבלמ ךויחבו תופי םינפ רבסב דימת םלביקש ,םהילע בוהאו

 ,תומימחו הביח תעפוש "םולש תלבק,,ב םתארקל אצויו אב היה

 םירפסמש המ הנהו .תומכוחמה ויתוצעב םלהינו תועירו הוחא

 :וילע

 היה הינוליסגרטבש קיסרובמ רעגרעבצרעוו לטנוי לסוי יר

 יברה לש ורוקיב תעב ,םויה יהיו (ל"ר) םינב ךושח תובר םינש

 לעבש המת ,ל"גה לש ותיבב וחראתהו וז ריעב השרובמ

 ורעצלש הנע כ"ע לאשנשמ .וינפב תרשמו דמוע ומצעב תיבה

 .םיאצאצב ךרבתנ אל ןיידעש ,ומוקמב תאז השעיש ימ ול ןיא

 שאר לש תועיקתה ינפל הז רבד ול וריכזיש שקיב יברה

 טרעפלאה רעב-שובייל ,יברה תברקמ שמ אלש רענ .הנשה

 דמעמ ותואב היהש (תפומה רפסמו יולסו לש הבר םימיל)

 ַשגינ תירחש תלפת ירחא .רוכזיתה דיקפת תא ומצע לע לביק
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 תוחילש אלמל דבכתמ יננה ,וניבר :רמאיו יברל ריעצה דיסחה

 'ר לש ושפנ תקוצמ תא ול ריכזמ ינירהו ילע ליטה ודובכש

 .אמייק לש ערזב ךרבתהל םיפצמה ותשאו לטנוי -- ףסוי

 ."!םינב םהל היהי יכ ךחיטבא,, :רומג ןוחטבב הנע יברה

 ,םיחטבומל החטבהה לבקמ י"ע ה"ד ירחא דימ הרסמנ הרושבה

 השלש :האצותה .רפסמה לש וידוד ,ותשאו לטנאי"ףסוי 'ר

 לארשיל ולעו וכז הינבו םאה .לטני הלעבל לטיג הדלי םינב

 ונממ יתשקיבש ,טרעפלאה ברה יפמ) .םילשוריב ובשיתהו

 אתרופ המורת הז רופיס ךל אהי .יננע ,ותביתכ ןורשכמ תצקמ

 .ךרפסל ,ינורכז ןויבחמ יתילדש

 ינש תפומ

 היה אוה : ץמייטש יכדרמ ונב רפסמ אבא לע תפומ רופס

 להינ ,הכאלמ לכב סאמ אלש חכ ץימאו ןתרבג ןוסח ידוהי

 ותיב םחל איבה ויפכ למעבו םידלי עפושמ תיב דובכב לכלכו

 לשו ולש ,םיצעו תורוחס תלבוהל הלגע לעבכ .רוסחמ עדי אלו

 ילעב ראשמ אבא היה לדבנ .החוורב ותסנרפ תא אצמ םירחא

 אל לושכמ םושש ,ויה רתויב םיריבאהו םיקזחה ויסוסש םיסוסה

 ויתימעמ הלא לע וברקב ובל םח ךכיפל םכרדב עגפמל םהל דמע
 לגר תלזאו השלוח תמחמ ךרדה עצמאב םתלגע העקתנש

 וסוס עורכב .בחרמב םדימעיו םיקמעממ םאיצויו--םהיסוס לש

 היה--םוק אלל םינוא ןיא סרקו ואשמ תחת םינולגעה דחא לש

 ותמורת םירמ ,חפנה הירא בייל ,ינש ידוהי וילא ףרצש אבא הז

 העקבתנש ותמהבש סוסה לעב רובע םיפסכ רתסב ףסאו הנושאר

 קוסע ותויהב .שדח סוסל תנקמ ףסכ ,םייח הקבש הסירכ

 ותנוכש ינויבא לע ותעד ןתילמ קספ אל םיצע תלבוהב

 -יצע ןיאב ,םירקה ףרוחה ישדחב ןישקנ אדל אד םהיתומצעש

 ,םיירירגסה ותסה ימיש הארשמ ,ךכליה .םהירונתל הקסה

 רגרבצריו בוד 'רל ארק םיאבו ,םישמשממ ףרוחה יושבמ
 םתיב תנצ תא םהב שרגל םיצע תמורת לעפמ וכרע םהינשו

 לע רפסל ףיסומ ונב יכדרמו .הל'זי'צה-ינוכש םיאכלחה לש

 הנתיא םיקידצ תנומאו היה השרובמ יברל בהלנ דיסחש ,ויבא

 תלודג לע ויפב תואלפנ ירופיס הברה .ובלב התיה העוקת

 רופיס ירהו .םיתפומ ללוחלו תולודג תושעל ברה וחכו יברה

 יהלש ימי -- םימיה :ץמייטש יכדרמ לש ויבאל עריאש ערואמ

 םינמורהו השרוב תא ושטנ םירגנוהה .הנושארה םלועה תמחלמ

 תמר לע םתולעב דימ ונתנ םישדחה םיטילשה .םהיתחת ואב
 עוצב ןעמל םחוכב שמתשהלו לצנל ךאיה םתעד תא םנוטלש

 םהל ורייתשנ אל המחלמה תותעב וששורתנש םידוהיל .עצב

 םיברלו םנוממשב ודמעש ,םתיב דילש םתמדא תקלח םא יתלב
 השרוב תובא ונתנ הלא לע .רפכל ץוחמ הערמ תודש םג םהמ

 שוכרה לע הנושאר לפנ לרוגהו םהיניע תא אירלצנקב םירצונה

 הנוכמה) ץיבומולש שריה וסיגו םייח רתלא לש יעקרקה
 | .("רעפעפ,,

 הניאש ךרד הליג ,ארוד ייסכלא עשורמ יוג ,היריעה שאר =

 -ב ךכ לע דמל םא .םירחא יסכנב תוכזל וליבותש ,השדח

 לטנ וא ,"שריו חצר,, ךלמהש ,ילאערזיה תובג לע "האילביב,,
 םאו ךכ םא ,תוחפ םישודק תורוקממ תינודיז האשרהו הארשה
 םייאו ונתוחו ןתחה תא לשנל ובל ןתנ סוירמירפ ותוא ,הככ
 שא וריעבה םינדי'זה ינשש ,םידע דיעהלו םהילע לילעהל

 םהיתודש תא וריבעי אל םא -- םימייוסמ םירכנ לש םהיתבב

 ותעצה לע וריזחה םהינש .אוה ומש לע םותחו בותכ ,הכלהכ

 אבאהו םיבורמ םימי ואצי אל .יתבר "ואל,,ב הז לוועמ דז לש

 םתרבעהל םינכומ ובצוהו ידדהא ואלכנו ורסאנ ותב חקולו

 .םש םירוסא תוכלמה-יריסא רשא םוקמ זוחמה תריב ,טגיסל

 -הנח ,אמא רמוא יוה ?םתרצ תעב םירבגל םהל דומעי ימ

 הלוכי הניאש -- היבאלו ודגנכ רזעכ הלעבל המקש ,האל

 .הדילומ רעצב תוארל
 השעמ ספאב ףולחל תועשל הנתנ אל תאז ליח תשא

 וב הפטעתה יכרותה הרדוס תא הלטנו הינתמ תא הסניש

 םדקל ידכ ץיבומולש הקבר התסיגו איה -- טגיסל העסנו

 ורפיסשמ ? יברל אל םא -- ןאל ? ןאל ןהינפו -- הערה ינפ תא

 קומפ םיחאה תא יברה ןימזה השעמה ותוא לכ תא יברל

 דחא ,םימיה תוברב הקיטילופב םיברועמ םירישע םירחוס)

 העפשה ילעב םישנא (ינמורה טניסה ריצ היה ,לכימ םהמ

 ,ותגלפמ שיא -- סקיפירפל ךלה לכימ .םיהובגה תונולחב

 הדוקפ התיה החישה תואצות .םיער תחיש חסו ,רטפ-ילאהימ

 ,לורעס ,טגיסל םימשאנה תא דימ איבהל השרובל תינופלט

 ברחב םהל ןיתמה ,הלודגל הלעש םיללעמ ערו ןצחש לרע

 .(אירמרדעגה לש לנסראב ןיידע ואצמנ אל םיבורש) הפולש

 ,שונא יפרוט ,השרוב יעשר לש םתמהדתו םנוהמת הלדג המ

 םישגומ םידוהיה ינש ואבוהשמ :םייח ועלבל םנברקל םיפצמה

 קנזל םינמוזמו םינכומ ודמעו ודרשמ רדח ךותל םייתשוחנל

 םג ותילמפו לשומהו םירוסאה דבלמ ,םש ואצמ ,םפרט לע

 םעז רוצע החכות ןיע ץונצנו הימוד לש הלק העש .יברה תא

 הארמהמ םילבלובמ ודמעש םירטוזה וידוקפ רבעל לשומה דצמ

 םספת ,םיריסאל שגינ לשומה .הרזומה םינפה תלבקמו הנושמה

 תא יברה ינודא חק,, :ורמאב יברה רבעל םדיעצהו םהילבכב

 ונמוד ,ךחור לע הלועה לככ םתא השעו ךתיבל ךתא םישנאה

 ."יבאר (ינודא)

 בזכואמ לשומה תכשל תא ותעיסו רמירפה בזע ףעזו רס

 'םיריסא,ה ועסנ וב תבכר ןורק ותואב השרובל בש שאר יופחו

 וללה .הזב הז םהיניע תא םיצעונ שריהו םייח רתלא .רבעשל

 יצחש ,םעז יניע -- זלהו שפנ תוצילעו הודח תועיבמ םהיניע

 םמוזו שחכו הלא קיזחמ ילכ ולוכו ןכותמ םיזתינ המטשמ

 ליצמל המרב םיעמשנ תוחבשתו תוריש ,םילהת יקרפ .תומיזמ

 .רצ דימ םילואג יפמ םיחלוק הרמזו ללהו וקשוע ידימ קושע

 ,החמשו הלהצ השרובו םתיבל םינשה ורזח םיחמשו םישש

 חרואב םידז דימ ולאגנש ,הידוהימ םינש לש םשפנ תודפ לע

 בלב העוטנ התיהש םיקידצ תנומאו יברה לש ותוכזבו אלפ

 םירפסמ ךכ לע !וקלחב הלע המ עשורמה רמירפהו .וידיסח

 -- םידוהיה יסכנ דמחמה ררוצה לש ובוש תרחמל :םילוצינה

 גוזמל וילע הווצמו גזומה ידוהיל חווצו חזרמה תיבל סנכנ

 שאו וברק לא האב הריעב ןיעמ ןכש ,והיקשממ והשמ ול

 וחלש גזומה .ףרשייו טעמ דוע -- ונטב ירדח הדרי תחדוק

 איה בלח דכ :ורמאב ותיבל וריזחה חקורהו תחקרמה תיבל

 תואופרה לכמ רתוי אפרמו הכורא ךל הלעתו תופורתבש הבוטה

 יפתכ לע אשינ ארוד-ייסכלאו םימיה וכרא אל .םלועבש

 תלפת םזפמו רמוכ דעוצ השארבש תראופמ הכולהתב םירבקמה

 ףיסומ ,המוד לרוג .םידוהי תועמדב תלאוגמה ותמשנל הבכשא

 לע ואבו ומת ופס -- ויעירמ רבחב םג עגפ ,רפסל יכדרמ

 ותוכז -- "ול םלושי וידי לומגכ שיא,, יברה תחטבהכ םשנע

 ,םהמ קחורמ ותבש תעב םג וידיסח תא חכש אלש קידצה לש
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 םינימאמה לכלו וניערזלו ונל דומעת -- היה םתא ובל לבא

 לשומ קידצ,, :םינורחאה דוד ירבדב קוספה לע לייזח שוריפב

 .םייקמ ה"בקהו רזוג קידצה -- "םיקולא תארי

 .י'חטוב ינא תאזב -- המחלמ ילע םוקת םא,,

 .(ג ,זכ יהת)

 "םירדחה תמחלמו,, יברה

 תבורקה םצעתהב ר"העהחלמ תישארב שחרתה ערואמה

 ופילחה פולסירפה ירהב ,התברקבש השרוב .םיתפרקה ילבחב

 תשלש לש םהיתוליח םהו ינסרה 'חישדוד, תונחמה יתש יחתות

 תירבה תואבצ ורבע הכרדו יסורהו ינמרגה ,ירטסואה םירסיקה
 היוולמו המחלמה תא היתוארונ לכב הפוג לע השח --

 תופגמו תולחמ לכה לעמו רוסחמו בער :םיער יכאלמ תוחלשמ

 ידוהיב תומש התשע וז הפגמ .רבדה -- ןלוכבש הדירחמהו

 ולעננ -- תולפת .תמ וא הלוח םש ןיא רשא תיב ןיאו השרוב

 יתב ללח תא תואלממ דוד תולהת .םהב רובעמ ןהירעש

 תוסממו שדוקה ןורא תכורפב ןהינפ תושבוכ םישנ .תסנכה

 םירקענ, ןימלעה יתבב .תוקסופ ןניאש תועמדב ןהיתונחת תא

 םיקנויו םיללוע לע םימחר שקבל רפע ינשי םיררועמו 'םירבק

 : ךאלמל רמוא ןיאו רצוקה ירחאמ רימעכ םיסרוקה םהידילומו

 הלפתה יתב יאבג :וכרענ םירבקה לעמ תונותח םג !ףרה

 םולעה ,םינויבא יתבמ הלותבו רוחב ופלש אשידק הרבחו

 ,ןיאושינה תירבל םוסינכהו הפוח םהילע וסריפו םייחה תיבל

 ךאלמל וארהו ותלכלכל ףסכו וב תבשל תיב םהל םתתב

 סרוה התא -- םהילע וחלצי אל ומעז ילכ לכש תיחשמה

 רצענ התשמה ימי תעבש לכ :אלפ הז הארו ...םינוב ונאז

 ריצק תא בוש רוצקל וליחתהו םיאולחתה שדחתהב .ףגנה

 -- הינשב הפוח ודימעהו השעמה לע ורזח -- םהלש םימיאה

 .םימיה תצקמל ,ופעזמ רבדה חניו

 יברה תיב יפלכ םהינפ וכפה השרוב ידוהיל םהל רצב

 םימי וידיסחמ םיברש ,יברה .םולה דע ורעצלמ והוענמש

 םהייח תא וקבש !'םייחל, ןיי סוכ לע םהל לחיא ,ןכל םדוק

 באכו רפכב השענ רשא תא עדי בטיה ,עשרהו רקשה םלוענ

 םהב ושרח וינזאל ועיגהש תועומשהש ,וינפב רכינ רכענ

 הססונתה תרדוק הגאדו םרואמ לע וביעה ,םיטמק-םיטמק
 םישאונ תקנאו םיאכנ תחנא .ובל לע הקיעה דבכ אשמכו םהילע

 ךליא םלואב םידודמ םידעצב ומצע לטלטו םק ,ונורגמ וקניז

 ותרפכ ילפק ןיב וינפ תא איבחה ,שדוקה ןוראל שגינ ,ךליאו
 וכיחש וידיסח להק תא הפיקהו הררתשה הקומע הממדו

 ,םמורתה קידצהו םיטעמ םיעגר ורבע אל .ויפ אצומל תוכירדב

 םיניע רישיהו ווג תא רשיי ,השודקה אבחממ וינפ תא קתינ

 תוממור ושבל וינפ ,םימוחינ םירבדל תתרב םיניתממל תולוע

 ,תעד תוחידב ועיבהש ,ויתפש יתאפב וצנצנ החמש ינמיסו חור

 -גסמב ועשעתשה םות ידלי יניע .וינפ לע טשפ הבושמ ןוזלעו

 חורה בצמלו דמעמל המלה אלש העודי הלפתב חתפ ןהיתור

 לש תוקונית ןעמל השע,, :וללה םיעגרב וררועתנש הוקת לש

 הבר תוממותשהו ההימת יטבמ ופילחה םיחכונה !"ןבר תיב

 םה דבלב תוקוניתה יכו !!וז הלפתל םוקמ המ : םהיניב

 םג אלה -- והמת המלו) + השוע וז המ החמשלו --- םיעגפנה

 הריאה ...יננע הטיבה,, :ושפנ רמב הלחת קעצ לארשי ךלמ דוד

 : ךכ רחאו 'וכו יניניע

 'ה ,יננחו 'ה עמש,, :רמואו "ילע למג יכ 'הל הרישא,

 אלא .'וכו "דובכ ךרמזי ןעמל,, :וירחאלו -- "!יל רזוע היה

 םלענ תישאר :םתועט ,םימימתה השרוב יריקיל ,םהל הלפכנש

 ןאכ התיה הלפת אלש ,וז הרמא לש הדוס הלא בל ירשימ

 :והשרדיו ושדק יפ ךותל לפנ 'יילשמ, רפסמ שרופמ קוספ אלא

 לביח ,"ץעוי בורב העושתו המחלמ ךל השעת תולובחתב יכ,

 המחלמ תוכלהב ןיאיקבש סיסכת אצמיו הלובחת יברה
 ביואה םע ןיחיסמש רמולכ ...החסהה -- אוהו וב ןישמתשמ

 דעוימה םיוסמ םוקמב 'תוחוכ,ה זוכיר י"ע המחלמה תפשב

 .םירחא תומוקממ ותעד תא ןיחיסמו ברקה תכירעל

 הגהש ויתוינכתב ה"בקהל 'ףתיש, יברה :הינש תועט

 תוריפה תא ונוחטב-יניעב ותוארב ,םהילע חמשו העש התוא

 לגלגל תוהש ןתנ אל יברה תובשחמל לבא .בינהל ןידיתעש

 :ריבסהו זפחנ ,ויברוקמ ינפ לע הכוסנה הימתב ןיחבה יכ ,ןהב

 יכ, (,,המחלמ שיא 'ה) םדא ינבב חלשמ ה"בקהש המחלמה

 איבי אלש עבשנ רבכש ינפמ "המדאה ינפ לע םתער הבר

 ךרבתי אוה לוכי לבא -- ולוכ םלועה לע םימ לש לובמ

 רסמנ ימ ידיבו המחלמה איהו -- שאו םד לש לובמ איבהל

 הלוע ,תיסמו דרוי,ש הז ידיב רמוא יוה ? המחלמה לוהינ

 תואבצ ירש םהמ רחובו םימעה תא לטונ ,'וכו "דרוי ,ןיטסמו

 םהב תומוקמה תא םג .והער תא שיא וכיש םהילע דקופו

 הרזגנ רבכ םא ,יתובר ,ןכ םא .עבוק אוה םייקנ-ימד וכפשיי

 ,העשרה תוכלמ דגנ ץצוח תאצוי 'הריק,ה תוכלמש הריזג

 -- אמ םידוהיה םע לש ויחצורו ויזזוב ,היערמ רבחו היסור

 ןתינה -- םידוהי םינוח תונחמה ינשבש תואבצבש ליאוהו

 !? םהיחא הירטסוא ידוהי לש םהימד תא ךופשל היסור ידוהיל

 םירעהלו יתמחלמה ץמאמב םכש תוטהל ונילע לטוה ךכיפל

 המחלמ תואבצ דקפמו דמועה ,ל"ר ,מ"סה ,עודיה ביואה לע

 ינפב שיא וציצה םידיסחה .'הינשה תיזח,ה תא חתפנ .םלועב

 הז המ :היולג הדרחב םילאושכ ,העיתרבו ההימתב והער

 ארוהנו ?ונורג ךותמ תרבדמ תעד תולילצה ,ונברל היה

 ותעד ןתונ וניא יברה לבא !! תדמוע המוקמבה -- אילעמ

 םידוהי ,ןכבו -- ךישממו םלואב הפרפרש תמליאה השיחלל

 ןיב ביר רחרחמה ,ארחא ארטיסה לע אובנ ונא ןכבו ,םירקי

 ,וילולעת רובע רחבנ ונאש דחא םוקמל וקתרנו המרמב ,םימעה

 ברקה -- התלעו הלדג םיעמושה ןוהמת ...השרובב -- ןכיהו

 תעדבה -- השרובל חרזממ מ"ק םירשעכ שחרתמה עירכמה

 ןאל -- הנכסמה הרייעב ועבקלו ותכלמממ ודירוהל יברה

 תועיבשב 1 םהיתווקת לכ ולת ובש ,םביבח םבר ,רתוח הז

 : תויטנטילימה ויתוינכת תא םהינפב יברה חטוש ץק ןיאל ןוצר

 ;השרובבש םירדחה ידלי י"ע האלהו םויהמ להונת המחלמה

 -- הז לומ הז המחלמ ורסאי ןבר תיב לש תוקונית ,םה

 ,ברח קירי יליכדרמ ,הנצ אשי ילירב ,ןגמ קיזחי יליבייל

 תארקל רוגסי ילשנאו תיגח ליטי ילשריה ,ןודיכ זחאי יליקנעי

 ,רילוואזירה לש ורדחב דמלמ רדיויה לש ורדח םוקי .ויפדור

 ,ליסוי םהרבא לש וידימלת לומ לכימ המלש לש ויקדרד ואצי

 רש חיסי זא .ונינפל םירענה וקחשיו ,"יסוי תא יסוי הכי,

 דיב אנ הלפינ, -- םלועה תותיזחמ ותעד תא המחלמה

 םדא יארפ ידיבו םהיתוחוכ םיטעמו םהימחר םיבר יכ םידליה

 .יהלופנ לא םתיחשמ ילכו

 תמכח לע גונעת בורמ וזב וז וידי תא ףשפש יברה

 דועב ,וז תיטירק העשב הב ןנוחש האלפומה היגטרטסיאה
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 הטשפ םלואב .ותעד ףוסל תדרל םיחרוט םדוע וידיסחש

 י"'ע עסתשנ טקשה .תוארוהל םיניתממש היה המודו הממדה

 ינפל תחתמ םיעגרה םתואב השחרתהש תיאשחו הלק הליחז

 יברל םתא םאובחס םהיתובאש םידליה : תואסכה ןיבו ןחלושה

 םתוא ותוארב םהילע יברה לש וימחר תא לגלגל ידכ ילוא)
 ןעמל השע, :הקעצ ןיזאמ ינפל םדעב ותלפת תא חטשיו

 הלא לע םג ,הטיבהו ,רקי יבר ,האר .("ןבר תיב לש תוקונית

 םלכי ביואה ,וניבירו ונחפיט רשא ,המחלמה רש סוחי אל

 ויה הסיפת יריהמ וללה םידליה !! ואטח המ ןאצה הלאו וי'ח

 םהיגקזל תחתמ םמצע ודריג םהידילומש דעו םהירוהמ רתוי

 םלכשב ולע םינטקה ,םה ,םימותסה יברה ירבדל ןורתפ םשפחב

 םמצע וטמש ,וטושפכ יברה ירבד תא וניביו םילודגה לע

 יטמקב ותרחנש תוגאדה תיווו הסוחדה הריואהמ דחא-דחא

 תרושב תא ואיביו בוחרל ואציו יברה תיב יאב לש םהינפ

 םדועש םהידמלמ ידי תחת םינעתמה םהירבחל המחלמה

 תא שיא הכנו המחלמ השענש הויצ יברה ,הרבח :םייחב

 .םיקידצ רבד עומשל הוצמ יכ ,םינב ,ברקל ,התעו והער

 די עקת ,רהמ ותושעל ךירצו רבדה ןוכנש המכסה תואל

 יניע דגנ תופע וליחתה תוצוצינש דע ורבח ינפב הצומק

 אל .םיפא תחא הנמ ול ריזחהו ודי בישה אל הלה .הכומה

 הכה ,הזב הז ומלה םיוולשה השרוב ידליו םיבר םיעגר ורבע
 :רבד לש וללכ .לזרבו ץע ילכב ימו ,ןבאב ימו דיב ימ ,עוצפו

 תא וב חצפל דובכ רחא חקלנ -- תוכה-ןב ץפח לכו רבד לכ

 תש יפושח ,םיבערומה רדחה ידלי לש תוכרה םהיתומצע
 .לגר יפחיו

 םיקה םהילעו הנפ שארל יברל ול ויה וללה םיטוטאזה
 הצקל האיבהל היה ךירצו ,ולש המחלמה ןינב תא הנבו

 םתיזחל ועש אל תומואה ירשו תונוועה ומרגש אלא .הרהמב

 תותיזחל וגלפתנ םימיה תצורמבש ,השרובבש םיקדרדה לש
 םינטקה םילרנגה לש םברח רוצו 'םיבר םיללח וליפה,ש תובר

 ןעמל םתוברח ותתיכ םילודגה םילרנגהש דע ונדנל בש אל
 ,םהיכממ םימחר שקבל ,םהיכרב לע העירכה תא םהילע לקה

 םיססובתמ םהילייח ןכש ,םתמח לכ וריעי אלו םפא ובישיש

 -- !םידליה תמחלמ לש התירחא התיה המ .םהיניע דגנ םמדב

 בושב .םירדחה לש םתמחלמ םג הככש םלועה תמחלמ ךושב

 ידימלת םג ובש ,ותחפשמל שיא שיא םלועה תותיזח ילייח

 ובצוי ,לבת-ימע תולובג תבצב .ורדחל דלי דלי השרוב
 הזמ ושלתנ תונידמ יעטקו תונידמ ,תוצינה תונידמה תולובג

 םינמורה ידיל םירגנוהה ידימ הרבע השרוב םג .הזל ונתינו

 םימיה ירבד יבתוכש העשב .םימייק םלועל ,השרוב ידוהיו
 ודרי םרטב דוע םידוהי וררוגתה הירגנוהבש םיחיכומ לארשימ

 ינפל דוע םידוהי ובשי השרובב ירה .םירידאמה הינונפ תעקבל

 ולשמ םינמור םיזאינק יכ ,הילע םנוטלש תא ושרפ םירגנוההש
 .רגותה יביצנ דסחבו תוסחב ולוכ רוזאבו הב

 -מלמל םירענה ,ןחבטמל תוהמאה ,םהיקסעל ובש תובאה

 הקרזנש ,ןבא-ןש י"ע הרכנש ,ושארב רוח םע ימ -- םהיד

 ןיב תשחרמ הלגומו םד בז ונדוע והירהו תורעתסה תעשב

 וא תלהובמ החירבש העוקב די וא העוקנ לגרב ימ ,וילתכ
 -- הזל הז םיבוט ויהש השרוב ידלי .ןומרג הזופח הפידר

 ויהש םידלי .הזל הז םיבוהצ ,המחלמה ילבח זאמ ושעג

 אלו םהירדחב ורגתסה ,רחא רוזאבש רדחל הז רוזאמ םירבוע

 השרוב ירענ .רחא םוקממ אבה דימלתל לגר תסירד ונתנ

 ,םירוכיבה תותע ,מ"הוח ימיב םהירוה עסמל ופרטצה אל

 השועש אלא .המחלמה רחאלש המקנ ששחמ הנכשה וויסומל

 רחא ןוטלשו אצי ןוטלש .וינטקב םולש השע וימורמב םולש

 םידליה ולדג אכמלל אכלמ ןיב .ומוקמ תא ואלמ םינמורהו אב

 תונושארה תא וחכיש תושדח תורצו תוריזג .םירענל ויהיו

 החכתשנ ,םינמורה אבצל וסייגתנו םירוחב וכפהש םירענה

 הז אבצל סיוג אלש ,םהמ דחא םלוא .םירדחה תמחלמ םהמ

 החפשמה לודג ותויהב וסנרפל ידכ אבא תיבב והוריאשהש ינפמ

 אבצ ריכה אל ךכיפלו (הז םע לש שונא יקוחמ קוח יפל)

 םשרו םק ןכל ,ס'קיזייא-לאומש-לקנעי לש ואבצמ ץוח רחא

 -- השרובב הנושארה -- "םירדחה תמחלמ,, ימי ירבד תא

 .הנורחאהו
 תוקונית ,םיקדרדה תואבצ לע ודקפב ,יברה היה רמוא

 אלא הניא ,רוסאל םידמוע ונאש תאז המחלמ :םבר תיב לש

 םעונ יכרד היכרד, :םכחה רמאמ לע שרדמה רבד ןכו םולש
 םושל -- הרותב בותכש המ לכ -- "םולש היתוביתנ לכו

 תומחלמה ףא ,תומחלמ הרותב בותכש פ"עאו בתכנ אוה םולש
 וססובתה םידדצה ינשמו .(ארקיו .חנת) "ובתכנ םולש םושל

 םרט ,ויכרב לע ערכיו סרק רסיקהש דע םמדב םיקבאנה

 -תירטסואה הירפמיאה לש הלצ ןורחאה רסיקהו םולשה אובי
 .תופורת רסוחמ ןויבא תתימ הלוגב תמ העקשש תירגנוה

 י"יחבפרמ), השעמ

 םילגלג לבק יברה

 השוע והירה -- 'תפומ, רדגב ונניא םא ,ונינפלש השעמה
 ותשיגב "תפומ,ל ,יברה ונייהד ,וילע רפוסמש שיאה תא

 םגיהנמו םבר לא וידיסח לש המימתה הנומאל תיטסילנויצרה

 ראותמהו ,אוה ש"הוכ ,הז רופיסב םימתה ןימאמה .ינחורה
 ,הכ דע ותעמש אל ןזואו ,"אדבוע הוה יב,  תניחב -- וב
 קלח רחאל ןיאש תיטרפ הייוחב תרכזמכ היה ובלב רומש יכ

 ,ג 'שמ) "..וילעבמ בוט ענמת לא, :קוספה אבש דע ,הב
 ןאכ והחיניו ונורכז יזנגמ והאיצויו -- וינפ לע חפטו (זכ
 ההש ,םולש תעשב השרובל סנכנש הז קידצ ינפ תרדאהל

 התוא אציו -- ותלשוש םשל והלעיו המש תא לטנ ,העמיק הב

 .ןולל הטונ חרואכ אלא ,דוע הילא בוש ילבל המחלמ תעב

 תשרפב ןמקלד הקולחה ץינ'זיו תיב ידיסחד אמופב אלגרמ
 םינבה תעשתל ,םינושארה םיר"ומדאה תשולש לש םתלודג

 'ר .א :םחבש םינומ ויה ךכו -- רגאה ךורב יבר קידצה לש

 םייח יבר .ב ;השודקה תלעמב לודג -- ץינ/זיומ לארשי

 ןנוחמ -- סחניפ יבר .ג ;הרותה לכיהב תיב-ןב -- עינעטאמ
 ינתמיעטה אל -- התיה תקחורמש ץינ'זיו .המכחה רצואמ
 יברה תרות דעב ורגס םיטפרקה -- עינעטא ;הבר תשודקמ
 הכותבו התיה הבורקש הפוג השרובו .השרובל רובעמ ותשודקו

 רואמ תא תוחמש יתעבשו יברה לש ותרות יתעמשו יתבשי

 לוע יכ ,ינממ המצע תא העינמה ותמכח םלוא -- ולש וינפ

 םינש .ותמכח ירמאו ותרות ירבדל ינזא בשקהב יתייה םימי
 -- היתונבמ תחא אלא המצע המכחה אלו היתילגש דע ורבע

 .הרקמ ךרדבו ,תוחקיפה
 םשב םלועה ידיסח יפב עודיה ,רגאה סחניפ 'ר יברה

 -- וז ריע .שרומאראמ תריב טגיסב זא ול בשוי ,ילייניפ 'ר



 :1] ה שרוב ןורלכז רפס

 םירבדה םיארנ .התיה יברה ידודנב השרוב ירחא תיעיברה

 הממו הלשמ םיר"ומדאו םינבר תטועמ התיה אלש תאז ריעש

 הנתנ אל -- בורקמו קוחרמ הילא ורהנש ,היצבקנמ הלטנש

 םיסונאו םרוסחמ יד הלובגב ואבש ר"ומדאו ר"ומדא לכל
 ידמ םוקל (תכשמנ דוד תיבמ םתלשושש) ''לארשי יכלמ,, ויה

 לוטיל ,ןומראהו "אסכ,ה תא רצק ןמז קרפל שוטנלו םעפ

 קיחרהלו ושארב תצצונ ףסכה תלוגש קירבמה םלקמ תא ףכב

 לא) .הבחר דיב להנתמה םתיב ביצקת ןוזיא, םשל דודנ

 ,ףייעו אמצו בער לכו היה החוורל חותפ יברה תיבש חוכשל

 תועיגיה ויתומצע תא חינהו התשו לכא יברה תיבל רוסב

 תכירע לע הומתל ןיא ךכיפל .םיכרד לוטלטמ העמיק שופל

 .(תונמוזמ םיתעל ןוצרמ ברה ומצע לע רזגש 'תולג,ה

 וידיסחל 'וצפקב יברהו תובר םינש רחא עריא רבדה

 ךיא יכ ,גלוד היה השרוב לע -- הנידמה ינפ לע םירזופמה

 (?+הרצ תעב םבזע אוהו -- וריע ידוהי לש םהינפ תא הארי
 רחא ,הניבוקובל יתנש-יצחה יתעיסנל ןנוכתמ ינאו םויה יהיו
 ךכ ארקנה) 'לודגה, ףלאוו 'ר ,אבא תיבב םיישדחכ הייהש

 ךרדה (ונממ םיכומנה םוקמבש 'םיפלאווה, רתימ ולידבהל ידכ
 תוליסמב "פולסירפ,,ל הלועו הניבוקוב םע השרוב תא תרשקמה

 הממי תוחפל תולטלטימה תולגעב התוא םירבוע -- תולקלקע
 םש .טיקה ריע הנרוד יגפלש ,יניבוקיל תועיגמ ןהש דע

 ירובשו םירביא יקוסר םהשכ ןהיעסונ תא תולגעה 'תואיקמ,

 בלב ןתנו תושבושמ םיכרד יכלוה לש םינעב 'ה האר .תומצע

 לידגהל) תינמור קר רבדמה (הקיתעה הינמורמ) 'יטאגיר, ידוהי
 ,קוחש סובוטוא תוחרא ירבוע תושרל דימעהל ,(םשורה תא

 רשבתנשמ .ויליגלג ובקנתנו ויתונפד וטפרתנש רחא וחכ שתש

 םחור הלפנ -- תוזוחמה יגש ןיבש תיגולונכט הרובחת לע

 םמחל הטמ תריבשו םתסנרפ הטטומתנש 'תולגעה-ילעב, לש

 יעורז םהינפב המיא-יניעב תוציצמו םהילתכ רחא תודמוע

 -- ומצע לצא בורק םדאה השענו ליאוה .רחמ םויל ,הגאדה

 שולש לע ותדמעהו הלילו םוי לש ךרדה רוציק לע וחמש

 לסוי לש םבל תניגמל בל םשוה אל -- סובוטואה ןיגב תועש

 דימעי הלצהו חויר ;תולגעה ילעב םהיתימעו היבוטו ךורב

 יתעסנו ילגר תא יתאשנ .רחא םוקממ "לכל סנרפמו ןז,,ה םהל

 ,סובוטואה ןיתמה םש יכ ,מ"ק 4 לש ךלהמ ,תבכרה תנחתל
 .טגיסמ האבה תבכרל

 התוניקתו הרשוכ תקידבל יתייה יונפ הנתמהה יעגרב

 90 לש ךרד תרבכ רובעל איה תלגוסמה -- תינוכמה לש

 ינא הנושאר הייארבו ראופמה ילכב תוזחל יתשגינ ? מ"ק
 עגרה ןמל .רופס ןיא םיעגנ תוארמ האורו םימגפ וב הלגמ
 דולח חפ לש תצלפמ -- הז קפקופמ ילכב ינומא תחפ ןושארה

 ולוכו לזרב יטוח תקשוחמו תכתמ יאלטב תררוצמ ,לולחו

 ,החמומ השעמ ,ויתודמ .רבשנה סרחכ לושמ --- ילכ רבש רמוא

 תינמורב) הדוקפל המודה לוק י"ע יתקספוהש דע םידדצה לכמ
 ! הלעו סיטרכ הנק -- עוסנל ךתעדב םא ,ינודא ,יה (תיסלק

 וינרפצ תא קפסה ץענ יבלב לבא ותדוקפ תצעכ םנמא יתישע

 ינרדומה תרושקתה ילכב ,וחכ וב דומעיה :וב רקנמ ליחתהו

 דחא ףאש ,ויגפואב תולודג חיטבמ וניאש קחושמו שמושמ --
 ימותס םירוחו יאלט ג"ע יאלט םתעברא ,ותומילשב דמע אל

 ךומ ירייש םיצבצבמ םהיקדס ןבמו םיכלוהו םיריפאמ תואולב

 זוחמל ינואיבי וללהה .םביט לע דומעל השקש םיביהצמ

 םיתחתח םיאלמה םילקלקעה םישיבכה לע ורבגתיה !! צפח

 רבכ יתועבצא !! םינכוסמ תודרומו תולעמ ,םילותיפ ימוקעו

 םהיקושיחש םילגלגה :הרזחב ףסכה תלבקל ןמצע תא וניכה

 ,סובוטואה -- ועקפתי אל םא -- יבלב בר קשח וסינכה אל

 .םיסיר השלש-םינש אמגי םרטב דוע טטומתהל תויושע ויתונפד

 םינפ יאושנ םידוהי .העיגה תבכרהו ירוהרהב ךפהמ ינדוע

 חרוא לע הדיעה םתעפוה ,תונורקל וברקתהש גח ישובלו

 '\ .תלדב יברה עיפומ הנה .הברקב תאשונ תבכרהש בושח

 םיפילחמו תוטשומ םידי ,תחנב דרוי .השרובמ ר"ומדאה ,ילייניפ

 העדי אל ,סובוטואה םוקמל לאש יברהש יתעמששמ .'םולש,

 ינפל ובציתה םינשיה םילגלגה ,םיקופקפה ועקפ .לובג יתחמש

 --ןאכ יברה םא .הכרב קיזחמ ילכ ולוכ -- סובוטואהו םישדחכ

 אל עגנו סובוטואל הנואי אל ער לכ -- ותוכזבו ןאכ לכה

 ומוקמ תא ,קפסה ירייש תא ילעמ יתרבעה .וילגלגל ברקי

 .םולשל עסינו !הלע :ישפנל יתרמאו ןוחטבה ספת

 והואלימ םהירחאו תינוכמל ולע ויאבגו וידיסחו יברה

 הארנכש רפוצמ) תעטוקמ הריפצ .םכותב ינאו םיעסונה רתי

 -  ומוקממ ומצע תא קיתיה ילכהו -- ('ומוי-ןב, היה אל

 םהינש) לאומש 'רו בייל-בקעי 'ר ,ויאבג ינש ,יברה .םיזז ונא

 םיזילעו םיחודב םיארנ ולאמשמו ונימימ (םיקהבומ הלפת-ילעב

 (..ילע ושגרתהש "סרה,ה ירוהרה ודירטה אל םתוא ירהש

 םידמוע השרובב .הטקש שפנב םעפה םלוא יתובשחמל רזוח ינא

 ,םיניעב םיצרוק !עסונ יברה -- ךרדה ידצ ינשמ םידוהי

 .ושארב לק עונענבו הפר ךויחב םנוע יברהו עבצאב םיללומ

 םיקירומ תודשו ףעיב םיפע םייוגה ירפכו ונירוחאמ רבכ השרוב

 ,וידיסח לש ץעה תורסנמ הנה .ונינפמ םיסנ םימוה םילחנו

 'ר ,וידיסחמ דחא לש ובשומ םוקמ ,'ץרעידב,ב השרוב ידימא
 י"ע חצרנו ויתובא תזוחא לע רמשש ,ןייטש ץרעה-ףלאוו
 .ותשאו אוה ,םיחצרמ םינכש םייוג

 - הינבו ךוראה שרעה תנמלא לש הריסנה תיב הזו

 םוקמל ליבש ךילומ הנממ ,"הניטנופ,ה ירהו .שעמה יצורח

 .השרוב לש םירישעה אפרמ ינועטל העושיה תוניעמו טיקה
 ונלטלוט וילעש הלועה שיבכב .הפולסירפ הרה םיליפעמ ונא

 רערע אל ,י'רודכ תפינצ ונפנצנו רבג תולטלט רפסמ םימעפ

 ינבא ונוציפקהש תוציפקה .עסמה תחלצהב זעה ינוחטב תא

 המויסב יתלחותמ ינוריבעה אל -- ךרדה תא תושבשמה ףגנה

 הילותיפ תא הניגפמ ךרדה .תידיסחה הקתפרהה לש חלצומה

 -- הזמ לעפתמ ינניא ,םידירצמה וירוטרטב ליחתמ וטואהו

 תויוצצופתהה ימער וליפאש אלא .התיהשכ ונתא ישפנ תחונמו
 .ישפנ תולשמ ינואיצוה אל ,םינפואה תופוכת ועימשהש

 םשונ רישכמה .הרבכ ךותבכ םיעעונתמו םילוע ונא

 תוברתמ תוציצפה .וילגלגב ףצפצמו ובלמ חנוגו תודבכב

 םבור ,םיעסונה .םישקומ הערזנ ךרדה לכש המודו תוכלוהו

 .ךרדה תליפתל רזע ירפס םתחתמאמ םיפלוש ,'ה יארי ,םידוהי

 :תוביתנ יכלוהל תוניחתה םהב תובורמש ,ךיל 'םילהת,ה

 ולוממו "ירושא ןנוכ ,ילגר עלס לע םקיו ...'ה יתיויק הוק.

 ,סובוטואה ,הקינכטה לש אלפה ריצי ,ונב םייקמה אלמ קוספ

 תא גיפמה קוספ דועו ."םימאר ןבו ...לגע ומכ םדיקריו,

 ינחני,,ו ."ינלהנתו ינחנת ךמש ןעמל,, :ומדוק לש ותופירח

 םרמא םנחל םיקוספה לכ םולכ "ומש ןעמל קדצ ילגעמב

 !? לארשי תורימז םיענ
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 ןיתעדיש םא ,דוד תולהתל העש התוא יתקקזנ אל ינא
 ויתיארשמו יברה רבעל תינרוחא ישאר תא יתונפהב יכ ,פ"עב

 תומיהנה .יתא יתעיגר -- עוגר יברה ,יתעד החנ ,ומוקמב בשוי
 :ודגנכ םהונו קוספ אב .ךישמהל ןאממכ המוה ילכהו תוברתמ
 העיספ .(אצ 'הת) "ןינתו ריפכ סומרת ךורדת ןתפו לחש לע,
 םוקממ םיצפקומ םיעסונהו העיספ דוע ,ומע ולוטלטו -- תחא
 ,ופוסב תוצצופתה םערש ארונ רודרדו הזע הלטלט .םתבש

 תעילבב !הזכ שער יתעמש ןכיה) "םיזרא רבוש לוק,, שממ
 .ואולמו רעיה תא דירחה רידא ץפנ לוקו (!ותדעו חרוק
 הממדו -- הטמ דצל הדח העיקש .םלוק דהב םינוע םירהה

 עידומה ,גיהנמה -- גהנה לש ולוק הלוע הכותמו תררתשמ

 ,ודרו םידבוכמ ודבכתה .ותמשנ תא איצוה לגלגהש רעצב
 :ושוריפ יתעדי דימו הז םש יתעמש הנושארה םעפב .'ר'צנאפ,

 ינא ףא יתצצה יתאצבו ונדרי .ונתשובל ,השרובל לגרב הרזח

 קסורמ לגלג תרוצב ילא עלגתהש םלענה ר'צנפב יקלח תא
 -- "םוד-םוד,, ירודכ רורצ וב ועקת וליאכ עסושמו ץפונמו

 םיתשפו רמצו ימוג :שלושמ 'זנטעש, לש תחא הסיד ולוכ

 תמרה -- איה הריזגה .םימחר םינועט -- םילגלגה ראש ףאו
 : ונבישהו -- ונמכש לע תוליבחה תאישנו םילגרה

 םיעקושמו הפייעל תוליבח יסומע ,לגרב -- ונרזחו ונדרי
 םישלוגו לדוגא דצב בקע ,םימומד םידדמ ונא .הבזכא ירוהרהב

 הלעה ,הקיעמה הימודה תא עסישש אוה -- יברה .דרומב

 ויתפשו תורקי רואב וריאה ויניע ,תוזילע לש תשרא וינפ לע
 תשרפ רבועו הנופצ אוה הפוצש המוד ,בבלמ ךויח ושבל

 רושימ ,בר ךלמ תירק ,בוסוקו בוטיקל ,שומר'צה לש םימה

 ט"שעבב רכזנו בוסוק יר"ומדא ,ח"'רו ם"'מר ,םילודגה ויתובא
 ,יבלב שחרתמש המ הליגש המוד ירבעל הנפ .תודיסחה רצוי

 טוטישה הפי המו ה"בקה לש ומלוע האנ המ ,'ילדג ,ינלאשיו
 ,ןאכ ןיאה !'ה ינפל םיננרמה םירההו ףכה יאחומ םיצעה ןיב

 אלפנ הזחמ ותוא לע הרזח ןאכ ןיאה -- ישפנב המדמ ינא
 תעשב ,ט"שעבה ,תודיסחה יבאל הנש םיתאמ ינפל הלגתנש
 יסכור יעקבב ,רעיה יצע ןיב אוה ףא ולייטב ,לודג ןוצר

 םידרוי ונאש הפיה העקבל רידאה ונוזח תא הזחיו םיטפרקה

 ירה !! תודיסחה תא הב תעטל ויברוקמל הוצו ,הילא תעכ

 האורו יברה םג הגוהה ,ונדיל הכותל דעוצ היפולאמ דחא

 .רשפא -- !ויפנע יאפעמ דחא אוהש ,תוראפה בר ןליאה תא

 הוולמ ןאכב ךרדה תא רבע וב םויה תא ונורכזב אוה הלעמה
 בהלנה ודיסח ןגיובנלא ריאמ לש ותרכרכב תולוחמבו םיפותב

 יברכ ולבקתהב פולסירפהו לוסעש ךרד -- הבבולריקמ
 ? השרובב

 ותשרב יתייה דוכל יכ ,אובל הששובו הלבלבתנ יתבושת

 ,תמעורה יתעד .ילגרל שרפ יברהש ןחה תומיענ תשר

 ,ב"ויכו רוחיאה (ונל ורזחוה העיסנה ימד) םיצפונמה םילגלגה

 םיצע :ןיע יביהרמ ףונ יארממ תאלמנ ישפנו יתובשחממ וחרפ

 םיחושאו םיתובע תונליא ;םתמוקב המח םיקינעמ םינוסח
 םיכבסו םיחיש ;תישירח הליפתב םידמוע םיטחמ יקורי

 הימהב םיחלוקה םימ ילפמו םילחנ תודג לע םיגרתשמ
 םירתנמ ףנכ ילעב .םהיעלס יקוצו םהינבא יקולח לע קושקשבו

 זילעה םפוצפצב םירסנמו ץע לא ץעמ םיטעו םיפע ,םיחסופו

 םירמזמ הז לא הז .העבגל רהמ רסמנה ףוצפצ ,רעיה ימדב

 םיבשע .ףנכ רופצ לכו שמר ,םירההו רעיהו םינגנמ הז לא הזו

 תלהקמל ודחי ורבח םלוכ -- םיקירומ םיאשדו םישוואמ
 .וינפל השורפ היפיב האירבה ,ואולמו םלוע ינוחיכשהו םירידא

 יברהו -- קוחרמ היתבו הניטניפה הצנצנ םיתניבש אלא
 רודה,, :הליפתה ךותמ קוספב והנעאו ,יתמכסהל הכחמ ןיידע

 םכילע םולש ,וניבר ,ךאוב ךורב,, ...אלא "...םלועה ויז האנ

 דחא ץמייטש ריאמ ףסוי 'ר לש ויתוכרב ןח הלא -- "םידבוכמ
 יתבושתב ינוקיספהש ,הניטניפה אובמב רגה יברה ידיסחמ
 ליבהמו םח התו ןחלושל ביבסמ ונבשיתהו ותיבל ונרס .יברל
 ףאו רשוא בורמ ושפנ תא עדי אל חראמה .ונינפ תא םדקמ
 היה אל ,הז טוריגו טורימ ותוא לש ומצע לכש ותעד עיבה

 .ותיב לא ותכרב איביו אובי יברהש ידכ םיניע תוסכ אלא
 לע היילכ איבהו םימשה ןמ דרי ךאלמ םא יכ תאז ןיא
 .ריאמ לסוי רובע ,ורובע .ותרוק לצב -- קידצה תאו ,םילגלגה

 יריצ ורבשנ םילודגה דחאלש רופיסב יברה םג רכזנ ילוא

 .םינוקיתה תא וארקב .רעיה עצמאב תובשל ץלאנו ותלגע
 (הלגע יריצ -- ןעסקא) ןיתקע ףא ןיחוצ,, זורחה תא ורמאב
 הזו ,תבשב םיתבושו םתכאלממ ןיליטב ,"ןיתיבשו ןיליטב

 דע וארו ואצ :הינסכאה דובכב יברה חתפ !!ול םג הרק
 המ !הז ידוהי לש ארובה תחגשהב ותנומא העיגמ ןכיה
 יכ -- ,תוזע תצקב הנוע ינא .יברה ילא ןפיו ,ךכ לע ךתעד

 ינאו הלגעב עסי יאדוב יברה) השרוב דע ונינפל מ"ק 10דכ
 ,אל :יתרמאו יתינע ,ילא הבש תמוערתה (לגרב ךלהתא --
 ,יברה -- .יברה ...ללגב אלא יתרחיא "ךאלמה,, ללגב אל ,יבר
 םילגלגהש יתיאר זאמ ,ינא ,יבר ,ןכ ?ןאכל יברה ןינע המ

 -- יברה תא יתוארב אלא ,יב רוזחל יתיצרו םה הטומת ינב

 !ונתא עסונ יברה אלה -- ךילע יתכמסו יששח תא יתקליס

 דומסל ךילע היה ,ונא ףא ונרחיא וללגבש ,'ילדג ,תנתונה איה

 יילדג ,תחכש .םדו רשב לע ,ילע תכמסו -- ע"שברה לע

 ול ןיאש םדא ןבב ,םיבידנב וחטבת לא, -- אלמ קוספ
 ןיאש ,רמולכ -- ןפלעה טשינ ןיילא ךיז ןאק סאוו) "העושת

 .עודי ידיסח שרד לע יברה רזוח (ומצעל רוזעל ותלכיב

 הבר המכחב ירהש ,הבהאבו הכרעהב הפיזגה תא יתלביק
 ויכרב לע ינצמאש שודקו רקי שיא יפמ הרמאנו הנתינ

 ותאצב ריאמ ףסוי 'ר תא יברה לואשב .א"אשרבל יתסינכב
 -- לארשי ץראל ונלכ הלענש :והנע ךכרבא המב -- תיבה ןמ
 ותשאו אוה :תומילשב המייקתנ יברה לש ותכרב .והכרביו

 םיתב ונב .הב וזחאייו לארשיל ולע ותיב ינב לכו לזייר

 הבישל ועיגה החפשמה תובא ,םהו ,תוחפשמ ומיקה .םינג ועטנו
 םיננער םיחרזאכ םירעתמ םהיתונבו םהינב תא םתוארב הבוט
 הולשו םולש ימיל ונעיגיו ונמיקיו 'ה ונייחי ןכ .שדוקה ץראב
 .ןמא ,ונימיב הרהמב המלשה הלואגה תא ונל ברקיו ונצראב

 י'אוה תואבצ 'ה ךאלמ יכ זהיפמ ושקבי הרותוו

 יברה לש "ותרות

 ודומיל תטיש לעו הלילו םמוי יברה הב הגהש ותרות לע

 -- תונמוזמ םיתעל ויברוקמ ינזאב עימשהש וידודיחו וישודיחו

 ל"צז ךורב יברש היה עודי ,רובידה תא דחיל וברה אל

 -סרופמה תובישיב ודמל וינבו םידמלמה יבוטמ 'ורצח,ל איבה

 ילודגכ ומסרפתנ םהמ םידחאו היצילג ירפכבו ירעבש תומ

 לארשי 'ר) םילודגה תשולשמ דחא היה סחניפ יברו הרות
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 דקושה דימתמכ כ"כ היה עודי (יאניטאה םייח 'רו יאצינ/'זיוה
 ץנצנ ורואש רנהו ,השרובב םג חבתשנ ךכבו ודומלת לע

 ליאוה .וז הדיקש לע דיעה הלילה תועש לכב ןולח דעבמ
 רקע אלו יהשלכ היגוסב קומעלו חכותהל היה ליגר אלו

 רבוד אל ,וינב ינפל וא ומצע ןיבל וניב דמל םא יכ םירה
 ,הרותב לודגכו אלפומ םכחכ היה לבוקמ לבא ,תוינואג לע

 שולשמ הדועסה רמג םע והיפמ ושקיבש "הרות,,ל עגונב לבא

 הזימרב ורביד הילע ,"הרות דיגה,,ל היה ליגר ןהבש ,תודועסה

 הכוז םדא לכ ואלש ,'תורות,ב יברה הלגמ "תודוס ידוס,,ש

 לעבו ףירח םדא -- רעטפא בייל השממ ץוח ,םקמעל דריל

 עמש ךכ) ןבתוכ וליפאו ןניבמ אוהש ,קודקדו-האירק לעב ,'חמ,

 ,םידיסחה ילגר רפעב קבאתמו רשע ןבכ ותויהב ש"הוכ
 ורמתשנ הז דלי לש ונורכזב (יברה תיבל אבא ירחא וררגיהב
 הניפה דצל םנזא םתוטהב םידיסחה ולעהש ,םינפה יטמק
 שרחנ חצמה ,תומצענ םהיניע .יברה לש ולוק הלוע םשמש

 הפ ,תונבצע ידינ םילגנ רועפה הפה תויוזב ,םימלת-םימלת
 עמשיה תעב תוממותשה יצויצ ויתפשב ץייצל ןמוזמו ןכומה

 .הניבה םא קפסש ,ותרותמ תצקמ
 ךלשה וישנאו "'ןחלוש,,ה לעו םלואב הטשפ הקומע הממד

 קוספה ץרפ הנהו ...החיתפל החותמ הנתמהב ךורד לכה ,סה

 ותניתנכ חמש ,םהינזא לע לפנו קניז ,ושדק יפמ לחוימה

 -- ותלפכה וירחא דימו -- "לארשי ינב תומש הלא,, :יניסמ
 שרדמה-ירבד םיאב ךליאו ןאכמ "לארשי ינב תומש הלא,

 ...בותכה רמאש הז, :אוה ףא לפכנו -- םינטק םיקלחל םיעוצב

 וישוריפו שרדמה 'וכו "'ביתכד אוה אדה,, 'בותכה רמאש הז
 ירמאו הדיקעה לעבו 'םידיסח רפס,ו 'רהוז,הו םירוטה לעב

 ךלוהו עטקתמ לכה ,תובית ישארו ןוקירטונ ,אבא לש ךורב

 .המצע לע תרזוחה הרימאב רווחומו רהבומו רבסומ ,לפכנו

 ויתודוסו וירמאמו ויקוספ יכ ,תוזכרתה רשפאמ וניא יברה
 הלחתבש ,לוקה .םיפכותו םילפכנ ,םילפכנו םיפקותו םיפכות

 ותרות הלועש לככו .הבגתמו ךלוה ,םמורתמו ךלוה היה ךומנ

 םיזפחנ ןיזרד ןיזר י"ע םיפדרנ ןוקירטונו תואירטמיג .תצאומ
 ופטש ילג לע ומע ףחוס ותולעב לוקהש המוד םילפכנו םיקחדנו

 ונוזפחו והבג אישל ועיגהבו לופיכב לכהו ותרות ירבד תא

 םדאש לבח דאמ המ המ .ףסי אלו םדנ תחא תבב לוקה קספ

 תודוס הליגו שדחו בתכ יברה םאו ותרות ירבד תא םשר אל

 אל םידחא םיתפוממ ץוחו -- כ"ע רסמ אל םדא -- הרותה

 אל -- םירכוזה ףאו -- םולכ השרוב ידוהי יפב ורייתשנ

 ירחאכ יברה ינפ תא הסכמ הרק העיז .ט"הוכל םריכזהל וחרט

 םתמישנ ,םידיסחה .םהיארמ ךאלמ ינפ .תצמואמ הדובע

 'םינורחא םימ,ל ודי טישומ יברהו הלגרהל הבש הרצענש
 ץונצנב וידיסח להק תא תוקבוח ,ןחקפ הז ךאש ,ויניע דועב
 ךרבמו סוכה תא לטונ אוה תבבלנ קוחצ תבבו הביח לש

 העבקנ ,ונורכזב הרייטצנ וז הנומת ...'ולשמ ולכאש םיקולא,ל
 .'הכרבל קידצ רכז, יכ הבתכו הרכז ,ונממ השמ אלו וב

 אל ןיידע ונבו ותחפשמו אוה השרוב תא יברה בוזעב
 ,ריכשמ ליחתה יברה קשמ להנמ רדיו קחצי 'רו ,הב ךלמוה |

 ועדיש ,םיבושח םישנאל םיברה וירדח תא ,םילעבה תושרב

 טעמי אלש ושוכר לע וסוחיו םהיתוריק תומילש לע רומשל
 .ןקורתנ אל יברה תיב לבא ,יברה ןמ הנקורתנ השרוב .וכרע
 ורבעי -- וירדחב רודל ,הריד תיב ירסוחמ לש םתוכז תאפמ

 דמלמ ,ירוא בקעי יר ;ב"ושה אנהכ לארשי 'ר :םתומשב ןאכ

 ,רטכורפ קחצי 'ר ,ותיב ןקז -- רדיו קחצי 'ר ; ןויבאו ינע :ח"ת
 יברק יוקינל הישעת לעב ,ץמייטש ריאמ 'ר ;םיצע רחוס
 ; ינונח -- ןאמסיז יכדרמ 'ר ; ןיידה ןושרג 'ר ; םיקינקנל רקב
 שריה 'ר ;ןאפשנירג םהרבא 'ר ;ןומולוס םלושמ .רד אפורה
 ל"נה םיריידה .ןרוהנייא לשריה 'ר ;געוו לארשי 'ר ;קילג
 ימו םיטעמ םימיל ימ ,הריד תונפתהב ,הז רחא הזב וסנכנ
 ,ותושרל ולוכ רבע תיבהו ,ברה ונב לש ואוב דע -- םינשל

 וליאו וכותב ןכוש ראודה יכ סופת ראשנ ןטקה תיבה קר

 עקישו ולאגו בקעי 'ר אבש דע קירו םמוש ראשנ -- שאלאסה
 .רחא הלפת תיבב וינבאו ויצע תא ףא

 (תור/'ומדא לש הפופ :וא) תולשוש דוחיא

 יתשו החגשהה התצר :ןאכ רמאיהל יוארה רבד דוע
 ישרשש בושטידיזו ץינ'זיו תורצח לש ןהיתושרוי ,תולשוש
 אקניפסו השרוב ןהו ץטיר'זמו זובי'זמ תורוקממ תוקנוי ןהיתש
 יתב ינש תא גזמל ןמדזנו דעוה וללה תובא יצע יפנעמ דחא
 --(...תישילש -- השדח תוכלמ רוציי םשל ילואו) םיר"ומדאה
 ותדכנ תא השאל אשנש ףסוי בקעי 'ר ,אקניפסמ יברה לש ודכנ
 לש ןורחאה הבר ,לרתלא 'ר לש ותב ,הכלמ ,השרובמ יברה לש
 קירבמ ךרבא ,השרובל ואובב היהש ףסוי בקעי 'ר .ריעה
 ויתובא תוכז .ץיבשואל חקלנ ,ןירוא-רבו דסחב םאונ ,םישרמו
 ושאר תא ריתכה םש .השרובל רזחו לצינו ול ודמע םישודקה
 ומצע הניכ הקירמאל ואובבו ,תיאשרובה תיר"ומדאה תרטעב
 ומעש וקומינו ומעט םושמש אלא .יהשרובמ יברה, םשב
 תור"'ומדאב (ץיבשואב התפסנש) ותשא תור"ומדא תא ףילחה
 ה"ה -- "יבר רעקניפס,ל השענ "יבר רעשראב|,,הו ויבא
 גוויזהו גווזימה .א"טילש ףסוי-בקעי יבר ,אקניפסמ ר"ומדאה
 .םלועה ןמ ולטבו ורבע

 תורייומדאב תורייומדא ףילחמ יברה

 המו ,וילא עיגה המו ,הככ לע ףסוי-בקעי .ר האר המ
 הזמ-יא + "אקניפס,ב רוחבלו "השרוב,ב סואמל ותוא עינה
 "הנרמוק,, דשמ וקניש "םילארא,ה תא ריבגהש חכה אב
 ארובהש היתודוסיו ץרא-יקוצמ -- םיקוצמ,,ה לע -- בושטידיזו
 םנמא ? ''ץינ/זיו-בוסוק,, יכרב לע ודלויש -- לבת םהילע תש

 בוסוק,, ירה ןיב ונישאר תא סינכנ אלו תורתסנב קסע ונל ןיא
 םישודקה תוצוצינה ועקב םשמש ,םיטפרקה זכרמבש "בוטיקו

 חרזמ-םורדל הז -- ריאהל ואציו רואה תומולאל וטהלתהו

 -- שרומרמ איירקתמד הכרב קמעב ברעמ"םורדל -- הזו
 ,אקניפס תור"ומדאש ,הטושפ הנבה ןיבהל ןתינ םוקמ לכמ

 ידכ הב היה 'ה תודובע יכרדב התטישו הפקיה תניחבמ
 רהוזב קיהבה הרואש ,השרוב תור"ומדא רשאמ רתוי םוסקל
 ,םוקמה תא ותאצ םע ךעוד ליחתה לבא ,הדסיימ םע ןוילע

 םינבה תשמחמ .וב ותכלממ תא ול ןיכהו םשה תא ול קינעהש

 -- (לודגה ונב לש וכרי יאצוי) םידכנה ינשו (םהיאצאצו)
 תיב תא הנביו םוקיש רתונ אל םהמ דחא -- תושפנ עבש

 תור"ומדאה אסכ תא שרי םנמא לרתלא 'ר) ויבא תכלממ
 אוה אוביש ךלמה-תיב-ןתחל ול המו -- (קידצה ויבא לש

 השרוב תור"ומדא תכוס תוישא תא קזחיו "ךלמה,, ירחא
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 -- ?ףידע ימ -- ונתוח תיבו ויבא תיב -- ךדיאמ + תלפונה

 םיריבעמ טושפהו רשיה ונלכשב ונא םרב .ויבא תיב רמוא יוה

 יברה האר המ (השק ןיידע יכ) ,ודצב הלאשש ונבלב רוהרה
 ארקיעמ !הלחת השרוב רתכב ומצע תא ריתכהש אקניפסמ
 ןיעמ םירוהרהב םיכפהמ ונדוע ? רבסק יאמ ארתבלו רבסק יאמ

 לכה, :וניפ ךותל אביקע יבר לש ורמאמ לפנ הנהו הלא
 -- ןכאש חיכומה ןינע ונינפלו -- "הנותנ תושרהו -- יופצ
 םירוקה תוערואמה םתוא ןיעמ ,התיה עצמאב החגשהה די
 ןינעכ -- הערל ןיבו הבוטל ןיב ,לארשי םע לש הירוטסיהב

 ,לואש םנקז הוועהש המ ןקתל םהילע לטוהש רתסאו יכדרמ

 תואמ עברא תוכזב דוד ימיב ולצינש שיא תואמ עברא ןוגכו
 .(טי ,חע רי'במ) בקעי ירחא ףודרמ דוד ידיב וטמשנש

 ינפלו ומצעבו ודובכב יברה ונדיב עייס וז החנה תטיקנל

 ינשה תיצחמב :םירבדה תולשלתשה לע רופיסב םידקנ ןכ

 לודג השרוב לש ןושארה הברכ לבקתנ תמדוקה האמה לש

 חינה ותומב .ומש שריה-בקעי 'ר -- זנאס דיסח הרותב
 םהמ דחאש קפס לכ היה אלו ,םינדמל םינב המכ וירחא

 ידוהימ תצקמ ומש םהה םימיבש אלא .ומוקמ אלממכ הנמתי
 -- ץינ'זיומ ל'כורב 'ר לש ישישה ונבב םהיניע תא השרוב
 הלע וידיסח רפסמ .יברל םהילע והומישיו סחניפ 'ר אוה

 :ודובכמ הרייעה הריאה השרובל ואובב יכ םויל םוימ
 תא ולביק השרוב ידיסחש עגרהמ .הדלונ השרוב תור"ומדא

 יוארש ברה ןב יל'השמ 'ר .ברב ךרוצ ואר אל בוש -- םבר
 הנמתנ יל'השמ 'ר -- ויבא םוקמ אלמלו הלטציא התואל היה

 ושגנשמ .היצלוקירטמה להנמל -- לארשי 'ר ויחאו ןיידל

 : הלאכ םירקמב ושעיי (אל) רשא םישעמ ושענ ,בר תריחבל
 .הריחבה הלטבו ...יפלקה תמלעה דעו העבצה"יקתפ ףויזמ

 לע הלע אל -- תותימצל השרוב תא יברה בוזע ירחא םג

 ףאו רצחה ינבמ אלש ברל לגר ףכ ךרדמ תתל וידיסח תעד

 ילכ ,ץמייטש רעזול יבד הינתח ,םואבטמיצ דוד 'רל אל

 ,יברהה לש ורבד-ישוע ודגנתה ,אבהדד ארתנצו ראופמ
 :יברה לש ונגב גונע ןשוש ,ןינרמ ןצינ לדגו חמצ םייתניבש
 הבישיוב ויבא תיבב ותבשב ,ל'רתלא 'ר םינבה תשמחל לודגה

 ךמסוהו השרוב לש הנייד רבעשל ,יליקעי 'ר י"ע םימ קצי

 .לדגיש דע ול ןיתמה תונברה אסכ -- ןידלו תורוהל ודי לע

 ךלמ ןהיניבו םלועה תומחלמ יתש ועריא םיתניבש םימיב
 םסרפתנו בל בוטבו המרב ותואישנ גהנו ל'רתלא 'ר השרובב
 םג גלד אלש רהמנהו רמה םויה דע ולש הקדצה-ישעמב
 .וילע

 "ולבהיו -- לכהה ירחא וכליו,,

 ,יילאיצוסה קדצ,ה םתאו השרובל םינמורה לש םבוש םע

 תונימל ספתנש ןושארה ברה יאצאצמ דחא הלודגל הלע
 -- השרוב תא ןורחאה ברה תביזעל םרג המ ...תיטסיסכרמ
 עמשש יברה יברוקממ ,קיטשרה בקעי 'ר ונל רסומ ךכ לע

 תצקמ 'ריזחה,ל שגינ השרובל ואובב :אקניפסמ ר"ומדאה יפמ
 םחינ ,דמילו שרד ,םיללפתמ ןינמ ןגרא :הנשויל הרטעה

 ,תורשכ ינינע לע חקיפ לכה לעמו הרהט-הוקמ ליעפה ,דדועו

 וכרד םותב ,יברה .ל"ר ,הז םוחתב התעבנ הלודג הצריפש
 רשב רוכמי אלש וינפב ןנחתהו ידיחיה ידוהיה בצקל שגינ
 הררשה לעב ,רצנ ותוא ינזאל רבדה עיגהב .םידוהיל הפרט

 םירבד חיטהלמ רחיא אל ודי לע םיכתחנ השרוב ינינעש

 : םהה םימיה גהנמכ ןושל ינינפ ,יברה ינפב םיפירחו םיצרמנ
 קלתסהל הבוט הצעו םימויא יווילב 'דכו "םינמזה ורבע רבכ,
 הלודגה הרצהמ אציש יברה .ידמ רחואמ אהי םרטב םוקמה ןמ
 ינינע תא רסמו םק -- תרחא הרצל סנכיל ןכומ היה אל
 -- השרוב לש ןורחאה טחושה ץמייטש קחצי יול 'רל תורשכה
 .אשרוב תור"ומדא תא -- התאו השרוב תא בוזעיו

 הנותנ תושרהו יופצ לכה

 הנוילעה דיב םיאורו בבוסמו הביסב םינימאמה ונא

 השרובב שחרתה רשא תא שרפנ םדא-ינב-ישעמ תא תנווכמה
 השרוב לע הרזגנ הריזג םנמא :וננינע יפל -- התדר םע
 הגוקירו הנדבא ינפלש אלא ץראה ןמ דחכיתש תידוהיה

 השענש לוועה -- וקופיס לע אב והשלכ 'םליש, הידוהימ

 םחנתה ,יברה תייב "ע ואסכ ישרוילו ןמדלו ברה תיבל ותעשב

 לש הקוליסל לוכיבכ םרג ברה תיב יאצוימ דחאש ךכב

 רצנ .השרובמ וז החפשמ רצנ לש וקוחיר םע -- תור"ומדאה
 -יבא לש ונובלע תא -- תעדמ אלש ,עבת ןמדלו תיבמ הז

 ףא -- לטוה וילעש יברה תיבמ ורבד אשונ לש ודימ ויבא

 לש הלטציאה תא ףוטעל -- ןווכתמב אלו ותעדמ אלש אוה

 אל הרוצב םנמא ,ןכ רחא לשונת ןעמל השרוב תור"ומדא
 יברה השעשמ .םינברה תחפשממ אצאצ י"ע תרעצמו האנ
 ומוקמ תא ספתו הקניפסמ יברה אב -- ותוחילש תא השרובמ
 ינש -- םירודהה ורשייתנו ןובשחה (תירוטסיה) "קלוס,,שמ
 הירק םיקה יברה :ץראה לרוג םע םלרוג תא ורשק םידדצה

 אשרוב-אקניפסמ יברה אוה םאו שדוקה תמדא לע הנמאנ
 םיננוחמ וידיסח יפלא ירה -- הב ולהא תא ןיידע עסנ אל

 דעומ דועב ריכה יאצנאצה ברה לש ונב-ןב-ןבו .הרפע תא

 ותררשו "ודובכ,, תא חנז ,בזכז-יטשו םיבהר לא הנפש ותועטב
 ףרטצהו בש ,ויתובא ץרא לא אוביו לעיו ותחפשמ תא ףסא

 .תובוטה םהיכרדב ךלהמ ליחתהו ויתובא ישעמל

 ושחרתהש הומתל ןיא האמט המדא לע הבשיש השרוב

 שדוקה תמדא לעש ,אופיא ,יוארהמ -- םירוהט אל םישעמ הב
 יתשל עריאש המ הנה .אוה ןכש רבתסמ ,ונוקית לע אובי
 וינב ינבמ וידכנו וינינ -- ברה .ברה לשו יברה לש תוחפשמה
 עסוהש ןפגהמ םהו ץראב וארנ םינצינכ שריה-בקעי 'ר לש
 ירומ תויהל םמצע תא םיניכמה הרות ילודג -- ראווגנואמ
 אל ההימתה --.יברהו ,ןאמדלו תחפשמ איה ,לארשיב הארוה
 תלשוש םירו"מדאה ןורחא דסיי אל המ ינפמ :המוקממ הוז
 -דיוק ,הרוגידס-ןי'זור ,"ןילוטס-ןילרק רצח,, תמגודכ "הלופכ ,

 רבכש אלא 1 "אקניפס-השרוב,, אל עודמו םהימודו ןשוטוב בונ
 המדק םהישעמש השרוב ינב ."תורתסנ,,ב קוסענ אלש ונלביק
 הרנ תובכב חתרומו עורק בלבו רוצע באכב ואר םתבשחמל

 -ינב םהבש םיבוטהמ םידחא ורענתה ,םריע תור"ומדא לש
 ומק !"'דעו םלועל הרנ הבכי אל,, :ורזגו הידיסח לש םהינב

 קרב-ינבבש ל"שרהמ בוחרב תיב ושכרו וידיסח ינבמ םיינש
 ומשל ,"סחנפ להוא,  םשב והוארקיו שרדמ-תיבל והוניקתהו
 ,תיברעו תירחש םיללפתמ"יניגמל ץוחמ ,ובו יברה לש ורכזלו
 םש תא םיאשונה הרות ידמול ללוכו דסחו הקדצ תודסומ םג

 םיקידצה לש םתוכז .וקיימ .ותב םשו יברה לש רוכבה ונב
 .םימלוע ימלועלו דעל ונינבלו ונל דומעת םירשיהו םימימתהו
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 ויתובא תרוסמלו וצראל רזח -- הררשה לעב ותוא םגו

 .ע"יז -- םירוהטהו םישודקה

 :יברה תיבל םיכיראת

 תמיאמ טשפדובל רבע 1915-ב .השרובל אב 1893זב
 עיגה 1918-ב .הרייעל וברקתהש הסנרפה תקוצממו םיקזוקה
 רדא א"יב ,רטפנ טשפדובבו טגיסב עקתשה 1926-ב .הבישיול
 ולהאב ןמטנו לארשיל ונורא הלעוה ו"כשת ירשת ו"''כ .א''שת
 ךלמוה 1924 תנשב .ריאמ ןורכזב ,לארשי 'ר לודגה ויחא לש

 ידיסח יקהבוממ השלש ורכזיי .השרוב לש הברל לרתלא 'ר

 גרבסייו סחנפ 'ר ,רלדא ליטומ 'ר :השרובל והואיבהש יברה
 .(ינש יאבגל השענ ןורחאה ; לגופ בייל 'רו

 ליבקהל ,יברה וא ,ברה תיבל ואובב ,םעה תלדמ ידוהי

 םידוהי תרבחמ העמק תונהילו הנשה ידעומב ודבכלו וינפ תא
 היה ,ןחלושל ביבסמ םוקמ אצמ םא ,םויה תחמשב םיחמשה
 וקלחב בשיתהו םוקמ ,שרדמה תיבב וכרדכ ,ומצעל רחוב

 ךמ תא ריכמ וניא יכו שארב ץופקיש והימ יכ ,ןותחתה
 ידיגנ הלא ,ןיסירת ילעב אובב תדר,,ל ךרטצי ךכ ןיב ? וכרע

 ותמכחב המלש ריהזה רבכו -- תוכלמל םיבורקה וידיסח

 הלע :ךל רמא בוט יכ ;דמעת לא םילודג םוקמבו,, :ךכ לע

 והוניבהש אלא ,הז קוספ השרובב ועדי םא קפס) "...הנה
 ,םילמיירטש רתוכמ ןחלושה תא ואצמשמ ,כ"'דב ,וללה (ארבסמ

 לש ותבש םוקמ ,ןחלושה שאר דצמ ורצו םמוקמב ודמענ
 החוקפ םניע יברה וא ברהו םישאר לש םי דדוגתה ןאכ .ברה
 דחא ףא לע "ןייה דוביכ,, תעשב גליד אלו וידבכמ לע התיה

 ,תינועבצ הפיטק הפוטע די .וניי תמיגל ול תתמ וירקבממ

 ןיבו םיבשויה ישארל לעמ הטשוה "ןטפק שיט,,ה לוורש אוה

 דבכתמה םשב האירקו יצחה דע תאלוממ סוכ היתועבצא
 -ונבו בא ןיב ןיחבהל ןתינ ןאכ .םימחו ףטלמ ךויחב התוולמ

 ןורחאה וליאו הניתנל ופרטצה םיכייחמ םינפ -- ןושארה

 .ויתושל והשלכ ךויח קינעה אל (והודירטה ויתוגאדש)

 השרוב לע שרפנ יר"ומדאה דוצמה

 אבסה לש ותוקלתסה םע .השרובב רגאה רזעילא יבר
 ,םיניוצמה וינב וטשפ ,ל"צז לארשי 'ר ,ץינ'זיומ יברה אשידק
 םיימורדה םיתפרכה ירהבש םירפכבו םירעב ,ואסכ ישרוי

 דע ,רבדה ןתניי םא "םיחטש שובכלו,, השוריה יקלחב תוכזל
 אלפ ןיא ,השרוב דע ועיגה "םיפטוח,,הש .רתוי ,רשפאש המכ

 (''םידיסח רעשרוב ,) תגלפומה התודיסח עמש ירהש ,רבדב

 אציש רוא הגנ "אתבש ילייעמ,,מ דחאבו םיקחרמל דע עיגה
 תבוש ץינ'זיומ רזעילא 'ר -- השרובב חניו שומר'צה תודגמ

 היה םסרופמ הז יבר ...סורטיפה לש ויתולגרמל ותבש תא

 ילודגמ ,השודקבש רבד לכל םיניע יולג ,ותאריו ותקדצ לדוגב
 םילהת לע רפס רביח) םתמכחב םלועה תא וריאהש רודה

 הרות וינפח אולמ טלק הז םדא .("רזעילא קשמד, םשב

 ורמאנש "ויתורות,, .וידיסח בלבו וידימלת ןגב הנערזיו

 תובהלתהב ,רתסנבו הלגנב ,ןנכתב תוקומע ויה "תונחלושב,

 תובורא שרופ אוהשכ ,שדוק שאבו ורמאנ הלודג
 וידיסח .םינוילע תומלועב ףחרמ ולוכו ךליאו ךליא םעינמו וידי
 םימצעמ וליחתהו ותלפת תימהל ורכנ םהינזאו ויתועונתל וקתור

 והשמ טולקל םנוצר זעו םיחותמו םיכורד םינפה .םהיניע תא
 גשוה אל רבד םלוא ..ךשמהה תודיסחב ללוחתמה יונישהמ
 הארנכ .םימ תופט יתשכ אבא תלפתל התמד ותלפת .וז תבשב
 .שואיי ךותמ הארק "שמשה תחת שדח ןיא,, -- תלהוק קדצש
 וקלח ירחא) השרוב תא ובזע םוי ,ןושאר םויב .השרוב תלהק
 וטקלתנ (ונממ ךרבתהל ואבש היינעל השרוב "ינוידפ,, לכ תא

 שרוי ,יברב שדח רוא ינמיס יוליגב שאונ ורמא אלש םידוהי

 יפב םשיו םיינעב 'ה האר .ןוילעה תסנכה תיבב ,ץינ'זיו אסכ
 ורמאיו -- "ריאת ןויצ לע שדח רוא, :הלפתה תא קידצה

 לש ורואל ונייהד ,"ורואל הרהמב ונלכ הכזנ,, התע -- םבלב
 םהינזא תא ודימצה אלש םיללפתמה :אלפ הז הארו .יברה

 תלפתב בר ןיינע עתפל וליג ,רקובה תלפתב יברה יתפשל

 םירבד הב עומשל ומיד המד יכ ,"ונתי תומיענ ךורב לאל,
 .םשפנ השקיב רשא תא "שדחה רוא,ב תוארל רקיעבו םילענ

 ,השודק לש הטעמב םיללפתמה תא ףיקה ורהז תא היגמה רואה

 תוממורתה תשוחתו אוה ףא תוהוגנ אלמתנ תסנכה תיב ללח
 םקרנו ךלוה שדח והשמ ןכאש םהל הדיגה ,םלכ תא התפלש
 ןירימטה ולגתיו טק טעמ דועש םה םישח ,הלפתה חסונב

 חמצתו הלעת ץינ'זיו חסונב השדח הטישו םהיזר ופשחייו
 .תאז האלפומ הדילל הינסכא הנתנש איה ,השרוב -- בוטה ןגכ

 תולדל וליכשה -- תבשה הלפתב סופתל םדיב הלע אלש המ
 תאצב ורהז תא איבחה הז שדח רוא םלוא .לוחה ינונחתב
 יברה אבינ .םימדוקה םהיחסונל ובש הידוהי .השרובמ יברה

 זאמ יכ ,"ריאת ןויצ לע, קר "שדח רוא,ש ,אבינ המ עדיו

 תא ןנוחיו לארשי ץראל הלע יברהו םיבר םימי ורבע אל
 האלמ ריע ,לארשיב ךרכ ףסויו הלודג הבישי הב םקיו הרפע
 איה אלה -- הלהתלו תראפתלו םשל םימש תאריו הרות
 .ץינ'זיו תירק

 ייוימורמב םולש השע -- ומע דחפו לשמה
 .(ב ,הכ בויא)

 השרוב לש התוהמ תודיסחה

 םיטפרקה יקמעבש םידיסחה ןיעממ החיגהש רואה ןרק
 ירפכ תא םיקחרממ החרזב ההיגהו בוטיקו בוסוק-ירהב
 התיהש השרוב -- םיגלפ-םיגלפל םש הגלפתהש ןרק ,שרומרמ

 הילא רדחש הזה םיאלפה רוא תטילקל תובושחה תורטמה תחא
 ,םיגלפה ימימב רותחל התטנ אל -- ודגנכ םמחתהל הליחתהו
 לע םילועו םיידוהיה םיבושייב םישעוג םימיה תוברב ולחהש
 השרוב לש הינזא .םיקבדה ןיב דוריפב םימייאמו םהיתודג

 ומקש "תויוכלמ,הו תורצחהו תולשושה עמשמל ויה תויורכ
 ,ט"שעבה לודגה הרצוי יפמ האציש יפכ הרוהטה תודיסחל הל
 טהול וא םח ,ידיסח םרז :לכל השרוב התיה החותפ ךכיפל

 תומימחב איה ותלבקמ התיה ,הילא ץרפש חקלתמ וא דקוי
 הביחבו הבהאב הפי ןיעב התאר ןכ .ותצורמ תא טאתו תעגרמ
 תובבל טיהלמו ,רשיו קידצ ,יר"ומדא חרוא לש ואוב תא

 טקוש אוה םא ןיב ,ויתולפת חסונב הלש תסנכה-יתבמ דחאב
 הז לש ורודיסו ,ונלכל דחא בא .שיערמו רעוס ןיבו עיגרמו
 ,אוהו תולעומ םיקחש ןכושל -- ויתולפתו ,הז לש ורודיסכ

 יפמ םא ,השרוב ינבל םהל המ .ןוצרבו םימחרב ןלבקמ ,ה"ב

 לא ןהב ריתעה בושטידיזמ קידצה וא ואצי אנרובדנמ יברה
 רהוזב קיהבמ תינולפ ריעמ שישרתה לש ודכנ םא ,וארוב
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 ינומלא רפכמ אבהדד ארתנצה וא ,הז שרדמ תיבב שדוק
 .הז הלפת תיבב הריאמ

 ידיסח םע טגיס ידיסח -- הז לצא הז ונכש השרובב

 ןילרקו ץינ'זיו ,הנרמוקו בוטולבז ,הבורטפו אקניפסו רמטס

 יצירעמו זנאצ ידיסח השודק ודקר דחא נ'יכיבב .ב"ויכו ןי'זורו

 ,ךשומו ובר חסונב ןגנמ ץ"שה ,םהיתומיענו םהיחסונב זלעב --
 השרובב השעמ היה .ךשמנו םיברע םיננר חיש ןיזאמ להקהו

 ללפתהש קהבומ הלפת לעב הביתה ינפל רבע ץינ'זיו זיולקיבו

 רבסב ולבקתנ םלכ .וב וחימ אלו -- ינשערה בושטידיז חסונב

 -- וכרענש -- "םהיתונחלוש,, ,דובכב וחראתנ תופי םינפ

 .הבחר דיב תונתינ ןוידפ-תועמ תוולמ תואקתפ ,ויה םיאלמ

 לש ורואמ ריאה -- םלכ לעמו תורקי רוא הגנ םלכמש אלא
 ריאמ ליחתהו עליניפ 'ר לש וויז היגהשמ םלוא .ץינ'זיו תיב

 וניחבה אלש טעמכו -- הל הליפט ץינ'זיו התיה -- השרוב לע

 טגיסל עלארק ןיב הצרפש (1) םימש"םשל תקולחמה .םהיניב

 .הנממ ועפשוה אלו הב עגנ אל לבא השרובל עיגה הדה --

 יסחיב העיגפו הב תוקבדיה ינפמ תוששח ויה םנמא

 והערל שיא ןיב ויה םייורשש הוחאו הבהאו תודידיו תונכש

 .ש .ב לש ואוב לע עמשיהבש ,רבדב המת ןיא .השרובב

 חרואכ ,ולש 'ץוחה רש,  עלארקמ יברה לש | וגיצנ

 ןכיהל עדוי ימ יכ הידוהי תומצעב דער רבע ,השרובב וימח

 !? הנבכי ימו -- תסנכה-יתבב חקלתת תקולחמה םא ,עיגנ

 וירחא תונערופ תראשה אלל םשמ רזחשמ םתחמש הלדג המ

 הסלקה יכרד לע השרובב ויה םירפסמ .העיגרב העיגפ אללו

 ,םהיתימע יפלכ םידיסח ןיב ויה םיצופנש םינפ תבלעהו זויזבו

 ויצירעמ לצא חראתהל םהמ דחא אובב :ובירי ר"ומדאה ידיסח

 ידכ ןוכנו יוארכ םינפ תלבק ול וניכיו -- והשלכ םוקמב

 להק לא רובעי וכרד ,ול ודימעה "ןוחצנ רעש,, םגו ודבכל

 רעשה הז,  :ןוגכ ,םימלוה םיקוספ ולתנ רעשה לעו וידיסח

 ןושיאב וידגנתמ ואב -- ב"ויכו "וב ואובי םיקידצ -- 'הל

 וירעשב אובי,ש ,הברדא ,רעשה תא ו"ח ובירחה אל ,הליל

 תא תצקמב ונישש אלא -- "הלהתב ויתווצח ,הדותב
 קוספה תא וריסה (םיצומק ל-ה-ת) הלהתל -- "הליהת,,ה

 טעמ םאו ;ל"ר -- "..ונצקשת ץקש,, :ויתחת רחא ומישיו

 ופוגל םדי וטישוה -- יברה לש ושפנב תאז העיגפ ,הז םהל

 :לובטל יברה תדרבו 'ירמשי וידיסח ילגר,, :קוספה תא םשרדב

 "ורמש,,ש םירמסמ ידוח עורז שרקב וילגר ועקתנ -- הוקמב

 .רחאה יברה לש "וידיסח,, ורובע

 םישודק,, םנמז -- ייברב וארש השרוב ידיסחל םהל יתית
 ירבד םג .םהיפלכ דובכה-תארימ ועזו ולחו "ץראב רשא

 היר"ומדאש שטקנוממ אריפש ר"ומדאה םע הלחהש תובירה

 םיבר תומוקמ וקיבדהו קפואה תרצ םתואנקב ונייטצה הינברו

 םע םולשב תויחל ופיסויו םעגינב העגנג אל השרוב -- הב
 םולשה תא ןיכשהש וניקולא ךורב,, :ורמאיו וכרביו םלכ

 ץינזזיוב םהינש בירו םגיסו עקניפס תקולחמב כ"כ .וננועמב

 יבר אוה ,םהלש יברה םהילא אובב .םהילהאב ועגנ אל --

 דמוע השארבש השרוב תלשוש הדסונו ץינ'זיו תיבמ סחניפ
 הוחאו. הבהא תנרוקו תומיענ תעפוש הביבח תוישיא ,הדסיימ
 םיר"ומדא םיחרוא לש םדובכ חפקתנ אל זא םג .בל-בוטו

 רבס הב ואצמיו תונמוזמ םיתעל הרייעה תא דוקפל ופיסוהש

 תכלל וכישמה יכ ,םיקידצ תנומאו תומימח םיניע רואמו םינפ
 תולודגה -- זנאצו ץינ'זיו תורצחל ימו אקניפסלו טגיסל ימ

 -- הברדא -- רבד השרובמ יברה דובכמ ערגנ אלו -- תונטקכ

 ונאו -- ונברקב ןכוש לודג קידצ :םמצעל ורמא ןמזה ךשמב
 .ודובכ לע דובכ ול ופיסויו ,קוחרמ יבר םישקבמ

 םיטטושמה םיקידצה דחא לש ובל חמישש ש"הוכב השעמ
 יברה .ינושל םעטב הבותכ "הקתפ,, ול שיגהו הניבוקוב ירפכב

 ארקיו "לטיוק,,ה תא וארקב ,גונעתמ גגומתה (הנרובדנ תיבמ)
 ,ץיקב ,ה"עב .תגלפומה התודיסחו השרוב לע יתעמש :החמשב
 ינלבקיו -- ךממ יתלביקש לטיוקה תא םהל האראו המש אובא
 יברל ול תולגלו שוביל אלו תודוהל ירות אב זא .יוארה דובכב

 תא םהל ותוארהב השרובב ותראפת היהת אלש ,הז םימת
 .םידיסחה ילודג ןיב םש קזחומ היה אל בתוכהש ינפמ ותקתפ

 לטיוקה תא ףלש ,השרובל ואובב .יתצעל עמש אלש רורב
 התיה הבוגתה -- אלפ הז הארו -- ןחלושה לע והחיניו

 ,וריעהש ויה םיברש ,התיה הלודג יברה תחלצהו תיבויח

 -- ויתוברב ןררב אוהש הילדג יניעב ןח אצמ יברה םאש
 הקבדנ אלש םשכ .וירחא רהרהל ןיאו -- יברל אוה בוט ןמיס

 םירוגס הירעש ורייתשנ ןכ -- םידיסחה תקולחמב השרוב
 -ישנאמ אלש םיטחושו םידמלמ לע םירוסיאה תרידח ינפב

 ורוסיאל השרובב ךרוצ היה אלו שדוק ילכ רתיו ונמולש

 יננהב וניאש ןזח,, לע "םשובה-תגורע,, לעב לש ותורמרמתההו

 ןקותמה ךוניחה תרושב םהילא ועיגה אל כ"כ ."שעממ ינעה
 ."ויערמו גרבמוה לש םדוסימ

 יברמ תומולהמ גפסש) דסחה ךלמ לש "תונלבוס,,ה בתכו

 (םיידוהיה ויניתנ לע עיפשהש "הבוטה בור,, לע ס'הרש בייל

 וריסה אל םהימימ -- ןקזה תא יכ ,דועו ןקז תאישנ רתיהו

 תכייתשמ הילאש הנידמל המודב .םרטנס לעמ השרוב ידוהי

 התיהש ,םירגנוהה תנידמ איה ,הנש םייתאממ רתוי השרוב התיה
 ןכ -- התוא תובבוסה תונידמל הרזה הנושל י"ע תדדובמ

 שדוחמה ורוסיאו הרז העפשה לכמ תלדבומו תדדובמ איה התיה
 אל השרוב -- הרותה ןמ ורסאל "שדחה, לע ס"תחה לש

 -ומגמו םהיתובסו םהיגוס לכל תובירה ירבד .ול הקוקז התיה
 שיש םלוע תוביתנ ואר תודיסחב .הל ויה םירז -- םהית

 תוחרואבו חור יכרדב תומילש תונקלו הב תולעתהל ,םב ךלהל
 םינדמל תושרהלו תתל ןיא םינפ םושב םלוא -- רסומ
 יאדוב בוטה תא -- תודיסחה תועצמאב םיחא ןיב חלתשהל

 ונאימ -- ערבש קפסה תא וליאו הלביק ,הילא רדחוהש
 .לבקל

 בוט-םש-לעבה לש ותלאשמ -- ותאובנש היה תודע

 -- םירחאה תומוקמה לע רתי -- השרובב התומילשב המייקתנ
 -- ?דציכ הייאר ."רכז,,מ םגו "היאר,מ םג איבהל רשפא

 תיתלשוש -- ןיב תודיסחל הינסכא התיה השרובש :ןרמאדכ
 ינפ תוארל אב ,רישע םאו לד םא ,ידוהיו ידוהי לכ טעמכו

 םייבר םיבר הלאכו -- השרובב ןסכאתהל אבה ר"ומדא לכ
 זורחב וז הדמ חיצנה ינומלא ןזרח -- ?דציכ -- רכז ,ויה

 שידייב) :אוהו -- שרומרמ יאצוי לש םהיפ לע רגתשנש יממע

 .(הצחמ לע הצחמ -- תירבעבו
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 םידיפח רעשראב
 םירוכיש רעוויסעמ
 םידיגנ רעוועשיוו

 םיתמ רעוועשיוו-לטימ

 םיתילד רענעדרעל
 .(םיריבג רעטיגיס)

 ו הקדצ ךררב ...תראפת תרטע,

 .(אל ,זט 'שמ)
 (.דק ינס) אבא יכזמ ארב

 אנת,ה תא השרוב לש הבר םחנמ-רתלא 'ר עדי בטיה

 ורפכב ."םלועב םולש םיברמ םימכח ידימלת,,ש "והילא יבד

 היה םולש יכ ,םולשה תא וב טילשיש םוקמ ול רייתשנ אל

 ץרפב דמוע שיא ןיאו הז ח"ת לש ותדעב הולשו ותלהקב
 םוקמה חורו וידוהי ויה םיחונו םיולש םידוהי יכ ותיחשהל
 תא רתלא 'ר הברה אופיא המב ,ןכ םא .םהמ החונ תוירבהו
 קספו איבנה היעשי אב היה הקדצ ףדורו ליאוה ! םולשה

 -- הקדצה תדובעו םולש הקדצה השעמ היהו,, :וקוספ תא ול
 םשל אלה ,ולש הקדצה השעמ .(זי ,גל 'שי) "חטבו טקשה

 טשפו תלוכי ילעבל היה שגינ "טקשה,ב :השרובב היה רבד

 ןיאו -- תועמ ךרע וכותמ איצויו "ענעשעק-םזיב,,ל ודי תא

 ,ותשא תבירעבש קצבה תא היה ףרוג "חטב,,ב ;ודיב ןיחממ
 -- וז הקדצ ךרד ."לוח, תושעיל תבשה וילע המייאש
 -- וז הקדצ ךרד .לוח לוח, תושעיל תבשה וילע המייאש

 ארקמב הקדצו קדצ םירכזנ םימעפ תואמ ירהש ,איה הלגנב
 ,ויתובא תשוריבו ותחפשמ רתסב ,רתסנבו ;ל"זח יפב םדגנכו

 הלענ ישונא לעפמ לש ועוציב ןפוא לע ךרדה תא אצמ ןכיה
 הטיש האצי השרוב תודיסח יבא ,בוסוק תיבמש רמוא יוה ? הז

 ,םתקוצממ םהל תופרהל םילד תונועמב רואיל תראופמו תדחוימ

 :םהב יהשלכ תונמא -- םיזורחה לש םתוטשפ ףא לע ,*

 םש הנושארה ,איה םילמ יתשמ תחא לכש תורושה לש ןבכרה .א

 (ןבומכ ,םיידוהיה) היבשות לש םתדמו םתוכיא -- הינשהו םוקמה

 תודמו (תוערגמ וא) תולעמ םהבש דחוימל םינמאג ןויפאו ןויצ

 שש לעב תיב,ה תנוכתמכ יונב רישה .ב .ב .ןהב םינייטצמ םהש

 ; םידיגנ םידיסח : ןהל םירגוס השלשו תותלד שולשש ,"תועלצה

 רכזנ אלש ןורחאה תא) .םיריבג -- םירוכיש ; םיתלד -- םיתמ

 רעוויסעמ,, רייתשמ ןכ אלולש ,יתעדמ יתפסוה -- וירמוא יפ לע

 יפלכ ,ךדיאמ ; גוויז אלל -- שידייב "םיריכיש,, האירקה --- םירוכש

 ''םיתילד,ל רשא ."םיריבג,, םה טגיס ידוהי -- "םידיגנ רעווישיוו,,

 דע אלמ גוזימ וגזמתנ ,הב וכרבתנש וללהו -- תולד אוה דוסיה

 : ושוריפו ,ידיא לולמתב איה -- האירקה ;המצע תולדה ושענש

 תמה אל לבא ,תמכ בושח -- "תמ,כ בושח ינעהו םיינעו םילד

 ,ענעדרעל לש הזורח תב -- עוועשיוו ביטוממ ולידבהל -- ומצע

 השרוב התכז .םיסנ לע םימייקתמ הידוהיו םייח הקבש התסנרפש

 התלדגמ ,התרתוכ תודיסחה תרטעו שארב תדעוצ איהשכ האציו

 תיבל םיבושייו םירפכ ,תוהמאו םירע ,התויחא רתי לע התממורמו

 ונג לבא ,ונניא שורמרמ .םניאו ויהש -- שרומרמב רשא לארשי

 השרוב לש התלשוש העדגנש אלא ,לארשיב חרופ ט"שעבה לש

 .הל שרוי ןיאמ

 - "לד לא ליכשמ ירשא, :קוספה תא בוסוקב ושרד ןכש

 -- "והטלמי הער םויב,, -- ? לדל סחיב עיקשהל שי לכש המ
 דימ ותוא טלמ -- קוצמו רוסחמ ,הער םוי עוגפבש ונייהד
 אלו 'ה םילד ןנוח :רמולו םיסנ לע ךומסת לאו הכחת לאו

 תרפסמ ךכ לע ! דציכ השעמלו ,השרדל וז -- ונובערב ונבזעי
 | : תידיסח הדגא

 ףרשה וסיג בוסוקמ לידנמ םחנמ יברה לצא חראתה םעפ

 דריש ןנואתהו השוב אלמ ילככ סנכנ דחא םדא .קסלירטסמ

 יהיו .ולרוג רמ לע ובל ירמ ךפוש ליחתהו ודי הטמו ויסכנמ

 רדחב בשיש וסיגל והחלשיו ובבל תרצ תא יברה עומשכ

 :ינעה תא לאש ,ושפנב עגנ וחיש ירמש ,ףרשה ,ךומסה

 הוקמב לובטל :וילע ליטה שולשש ,והנע ? יברה ךל רמא המ

 ינשה אובי ,רוזעי אל ןושארה םא .ללפתהלו ןילפת חינהל
 ,עישותו הלפתה אובת הישות הנישעת אל ןילפתהשכו .רוזעיו
 ןוחטבב העושתה אובת זא -- ול ושחכתי הלא שלש םאו

 הארשמו יברה תוצמכ תושעל וב ץיאהו ץעי ףרשה .רומג
 ,ךתעושת אובת התע :ףרשה ומחינ ,דמוע ונורסחב לכהש
 ועישוהל לכונ המבו ךאיה ולאשו יברל ףרשה סנכנ .עגר ןתמה

 יתב לע רוזחנו ונינש םוקנש ךכב !ךאיה -- ! ותוקחדמ
 לש הבוטה הצעה תא ךכב םייקנו ורובע ףסכ ףוסאנו םיבידנ

 "והטלמי הער םויב -- לד לא ליכשמ ירשא,, :םילהתה ררושמ

 לרתלאל והואשעש ל"נה םימרוגה ינש דבלמ (ב ,אמ 'הת)
 ךותב ותבישי :אוהו ישילש םרוג היה םייק הקדצ לעמל

 תודסומ הברהש ,תע לכב הקדצ ישוע דסח ישנא תידוהי הדע

 םייוצמ הלאכו -- םיכרצנל םיעייסמו םיכמות דעסו הרזע
 .עפשב השרובב ויה

 "וניבר השממ רתוי רתסב הקדצ השועה לודג,

 .(:ט ב"ב)

 שמוחמ רתוי "זבזבמ,, רתלא יר

 רד לסוי ארקנה ףסוי 'ר לש ונב דוד-המלש 'ר יל חס

 ותודיסח הקספ אלש ,השרובמ ברה לש ש"נאמ רעטסאפ

 םינש ואצי אל ,וריע תא בזעש ירחא םג יברה תיבב ותוקבדו

 לש ותיבל ךומס תויהל טגיסב רוגל אוה ףא אציו הברה

 ישפנ תא ןיא םא אבא ינלאש "רוחב,ל יתייה רשאכ .יברה

 הבר ,ל'רתלא 'ר אוה -- יברה ןב םולש תא תוארלו ךליל

 ,וחירמ םשבתהלו וחורמ םעפתהלו וכרד דומלל ,השרוב לש

 וליפאש ,ותמגוד ןיאש ,הקדצ לעבכ ןיטינומ ול ואצי רבכש

 עגמ ינפמ חוטב וניא תינברה לש הבירעה יקדסבש קצבה

 יתבציתהו השרובל יתילעו יתמק .םיינעל הטושפהו החותפה ודי

 יתיכזש ייחב הנושארה םעפה יל וז ,ישימח םויב ברה ינפב

 ולצא חראתהל יתנמזוה .םוי ותואב ומכ תבהלנ םינפ תלבקל

 ישימח םויש הנמאנ יתעדיש תמחמ .ותיבב יתבש תא תושעלו

 יתחנהו יתמדקה -- ברה תיבב תולודגה תואצוהה םוי אוה

 ריעה אל ברה ,םיבוהז תואמ שולש הבו הפטעמ ונחלוש לע

 הרבע אל .וליעמ .סיכב ובחתו ףסכה תא לטנ אלא רבד

 בירעמו החנמ יללפתמו ,תושמשה ןיב תעש איה ,הלק העש

 .הלפת תיב םג שמישש ,םיחרואה רדח תא םיאלממ וליחתה

 םיריקומ םניאש בושייה ילד םתיברמו םינפ יאושנ םטועימ

 םיבורמה תבש יכרצ ,ישימחה םויבש תמחמ הז תיבמ םהילגר

 -ירוסחמ יברה רמולכ ,תיבה לעבש תמחמו םנוקית םישקבמ
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 .ובל לע םיקיעמו ול םיעודיו וינפל םייולג וינויבאו ויינע
 םתס ,ךליאו ךליא םיכלהמש -- םהמו הפב םיעבותש םהמ
 םהמ השלש לעש היה המדנ .םתוחכונ תא ףושחל ידכ ,הככ

 םזחאו םדיב ספתו םק ירהש והועירפי לבל ברה דיפקה
 דומעת המל :ורמאב םתיבל םליהבהו םפחד וליאכו ,ויתועורזב

 - יב רבג ינוהמת .תבשה תנכהב ךתשאל עייסו ךל -- הפ

 !ודבכל םיאבה תא הצוחה קורזיו םוקי הז רשיו םימת רשפא
 השקיבו הסנכנ תונברהו החתפנ חבטמה תלד :אלפ לע אלפו

 שקבמכ םוחרו ןונח טבמ ותיערל חלש ברה .תבש יכרצל ףסכ

 רוהרה רבע -- הז המ ...קיר יסיכ ,הטורפ יל ןיא : התחילס

 הלק העש ינפל אלה -- הלילח בזכי הז לארשי בהוא יבלב

 הצרתינ הנושארה ההימתה ! "םיאל,, תואמ שלש ךס ינממ לביק

 "עגושמה,, הנוכמה) .א .מ'ר תא יתשגפ םויה תרחמל יכ :הינשב

 אוה (פ"עב שממ ועדויש ,דומלתב המוצעה ותואיקב תמחמ

 ךעשפ המ ,והיתלאש .ברה י"ע וקחרוהש השולשה ןמ דחא

 דחאכ ותיבמ ךאיצויו ךילע ברה לש ףצקה אציש ךתאטח המו
 ותיבמ םוי ידמ ינקרזיו ןתי ימ :רמאו יכדרמ 'ר הנע + םיקירה

 ןעוט ינא ,ירהו ...יסיכב םיאל האמ ןב רטש תביחת םע

 .ךתקחרהל טרפ רבד יתיאר אלו דמעמ ותואב ינא םג יתייה
 תחכשש יכדרמ הנוע ,ןמיס ירה .םירחאה םיינש תאו ךתוא

 זירזה היה ברה -- "רכשנו זירז שי,, :םיחספב ארמגה תא
 :תרחא הנשמ לש הרדס יפל גהנ אלש אלא רכשנה ינאו
 ונלש הרקמב -- הכותל תיבה לעב ןתנו ...ודי תא ינעה טשפ,,

 -- דעל ול תדמועה ותקדצ תוכז ...הטישפל הניתנ המדק
 םימלוע-תעושת עשווינו לארשי תיב לכלו ונל םג דומעת
 .ןמא

 הנושארה השרדה

 -- םעשפ ימעל דגהו, :יאעלא רב הדוהי /ר שרד

 תונודזכ םהל תושענ תוגנשש ח''ת ולא

 .(יגל מ"ב)

 הרייעה ול הכרע ,השרובל ינשה ברה אב רשאכ יהיו

 םיקידצה קרש ,רעש ,םע -- 'אבה ךורב, תבהלנ םינפ תלבק

 השרוב-יאכלחמ דבלב דחא אלש) םיראומ תונולח ,וב םיאב

 ,ריעצה ברה תא דבכל דבלבו ולש ידיחיה רנה תא שידקה

 וריאה (השרובב בשוי וניא רבכשו םהילע ביבחה יברה לש ונב

 ,ןותחתה תסנכה תיבב .רובעל ריעצה ברה רומא וב ,ךרדה תא
 ,ל רשא .הפל הפמ אלמתנ ותוכלמ תיבל וכרדב ןושארה

 ידמעמ לע דמוע ינדועב .תלדה די לע םוקמ יל רצבל יתחלצה

 אוה תתורה הז לוקבו דחופמו קד ,רענ לוק עיגה ינזאלו

 ערואמל (ורובע וגיכה וא) הניכהש תויגוסה תחאב תחונ

 בל ומש םא חוטב יניא ,היה זע םשורה .הז ירוטסיהו יגיגח
 שובל ךרבא :הרודהה העפוהה היד םרובע ,השרדה ןכותל

 -- הילעמו ושארל שובח טמאס תפכ ,וסנשמ לטרגו ץצונ ןתפק
 יעבצ תצבושמ הלודג תילטל הדומצ ףסכ לש תראפת תרטע

 דמוע ,הנומש תולופכ תויציצ תורדבתמ היתופנכבש תלכת
 ירהש .םיתעש ,העש רבדמו שדוקה ןורא דיל המבה לע

 רחאלו ץוחהמ םיחרוא יפמ םימואנ ועמשנ אלש דע ,השרובב
 לכ ואלש ,בשחיי לודג רבדל -- םריע ישנא יפמ -- ןכמ

 עיפוה זא ינמ .רבדלו (ןטערטסיורא) "תאצ,,ל םינפ זיעמ םדא

 שורדל ןוילעב ,תסנכה יתב ינש תומב לע הנשב םימעפ ברה

 .ילודגה תבש, תשרד תא -- ןותחתבו 'הבושת תבש, תשרד תא
 לש ורמאמ לע הרזח אוה וירבדמ ינורכזב עקתנש המ

 רמאמ לע יכ ,'ערוצמ, תשרפל הבר שרדמבש ירדנסכלא יבר
 השעמ :לודגה תבשב וז השרפ הלחש תמיא לכ רזוח היה הז

 רסומהו 'וכו ותחתמאבש "ייחד אמס,, לע זירכהש דחא לכורב
 -- םייח ץפחה שיאה ימ, :הז םכוחמ לשממ עבונה לכשה
 :ימצע תא יתלאש זא ."המרמ רבדמ ךיתפשו ערמ ךנושל רוצנ

 תנא ואל,, -- יאני יבר ןידכ השרוב ידוהי לש םניד אלה
 עציה לע עומשל םהילע המלו -- "ךתווכד אלו היל ךירצ
 תשרפ תא לצינ םג םימעפל !?הל םיכירצ םניאש הרוחסל

 םלע ןיב הלק החיש ,("תיבב יל הארנ עגנכ,) םיתב יעגנ

 "וידגב,, תא סבכו תיבה "תוריק,,ב םייוטיבבו) עמשמב המלעל
 קפס לש לצ חינה אלו ..עודי אטחל רורב זמר אצמ
 םתאצב וליאו "לובינ,, הז היה םירחא לצאש ,ושוריפ תנווכב
 .(םיעמושה ינפ לע ינשיב ךויח הלעה ,ברה יפמ

 ןתנוי 'ר לש ורפס ךותמ ךשמ ויתושרד בור תא םלוא

 ועמש הברה םירבד .'יול תשודק,ו 'שבד תורעי, אוה ,ץישבייא
 ולעה אל םתעד לע וליפאש םהינפב םיחטומ השרוב ידוהי

 רוטנק ירבד היה ףיטמ םהל -- רעונל רשא .םתושעל םעפ ףא
 ,ךדיאמו (םושע אלש) םהישעמב םימומ תלטהו תרוקבו הטינקו
 םהישעמ תא רפשל דציכ ,הב וכלי רשא ךרד ןויצ םהמ ענמ
 רוס,,המ והשמ תצקמ הב התיה אל הפקתהה .תוועמה תא ןקתלו

 ומרת אל הוארל ותגצהו אטחה לש רואיתה םצע יכ ,"ערמ
 קפסש ,תונוועה תלדגהו אטחה תטלבה .ךרד ביטיהל המואמ

 המרב ועמשנ ,רעונה ינב השרובב םועציב תמאב םא בר
 ? םינבהו ןבל רבשנ תוהמא ,וחנאנ תובא ,תסנכה יתבב השרובב
 םימיה וכרא אל .'םימשאנה לספס, לע םמצע ואר םלכ אל

 ותחכותל ןיזאהל דחוימב ואבו היצקרטא ןימל הכפה השרדהו

 ,ותדע להק ינב לש םתוגהנתהב וייוליגו ברה לש העובקה
 םדא ןיבש םירבדב ןיבו ורבחל םדא ןיב ןתמו אשמב ןה
 וז הלוגמ תחכות .םהלש םירוענ תאטח לע ,רעונהו םוקמל
 תויושחרתה לע עידומה ,יתנשדגלפ תע-בתכ ןיעכ םהל השמיש
 .םינורחאה םישדחה תששב ,השרובב םידוהיה תובוחרב ועריאש
 םימת םדא רעטצה בר רעצ .'םהיאטח, ולדג ,םינבה ולידגה
 םהידמלמ לש םתעוצר תחתמ ואציש םינבה ישעמ לע הז בוטו

 ןימ היה הז םלוא .םחור לע התלעש לככ, םישוע וליחתהו

 .םכרד ביטיה ןעמל השע אל רבד םוש ,יהשעמ וב ןיאש ואל
 רעונלה, :וינזא לע םעפ םלוהכ ומלה תועומש לע תועומש

 ויעמושל ריכזה םעפ אל .ושפנ רמב ארק 'יתללפתה הזכ
 תונבה םגש) .'םינבה ולא -- ונלמע תאו, :'הדגה,ה רמאמ תא

 -- "םיברה םהיתונוועו םירוענה יאטח,, (הנה םינב ללכב

 בלב רמול היה לוכי רשי אבא לכו רחא םוקמב םה םייונמ
 אלא .םהיאטח ויהי הלא קרו יאולהו ישפנ ךילע םולש :טקש

 םיללפתמה דחא הצר ,בירעמל החנמ ןיב ,םימיה דחאבש
 ל"רש ,ול רפיסו "הבוט העומש,ב ברה תומצע תא "ןשד,ל
 אמטל ר"הועב וליחתה -- םיאמט רהטל םייושעש םימה

 אל ,השרובב תבורעת :הבישיוו השעמ השוע השרוב ,םירוהט
 יאושנב אל ףאו רבדמ בותכה ד"ויבש 'תבורעת, תוכלהב
 -- תבורעת תציחרב אלא ,ונליצי םשה ,שממ לש תבורעת
 רמאת אמש .דחא רהנב םילבוט ,לידבהל ,תורוחבו םירוחב
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 - וז תוליכר .םוקמ בוריקב אלא ,יכ אל ,םוקמ קוחירב

 יפכ םירבדה םה ירהו -- הדוסי רקשבו הב התיה ןיע תורצ
 היצחב תונבה ישאר לע התכיה השרוב תמח :ולשלתשהש

 לש םדקדק לע המלהש הדמ התואב ,ץיקה ישדחב םיחדוקה

 .ןהל םג התיה הצוחנ רהנב הציחרהו םינבה
 םיאור ןיעמ רתסנ םוקמש ןיוצי השרוב תונב לש ןחבשל

 ןקותמ היה אלש ףא ,ופוג תא ןנצל ,הליחתב ןמצעל ושקיב

 המל :ןלאשב ,דורמל וטילחה םימיה תצורמבש אלא ,ךכל

 ללגב ? חורבל םיכירצ ונא אקוד המ ינפמו !םינבהמ ערגינ
 ןיא םולכ !לחנה לש בוטה הז קלחב םיצחורה םירוחבה
 יצחרתמ וליג םימיה דחאב הנהו !לחנב הלחנו קלח ונל

 בייל בקעי לש ותנחט רכסב ,תפקשמ תרזע ילב ,הבישיוה

 אל תוצחור תוינועבצ תוצלחמ תושובל תורענ -- יאבגה

 תופוע,,ה דצל םהינפ וכפה דימ ,ןרשב םוח תא תוגיפמו קחרה
 .תועיספ המכ לש קוחירב םהיניע ירחא ורותיו "םיאמטה
 ונייה ,תוכלמל רבדה עדווייו ונושל הכראתנש םדאה אצמייו

 ,הבושדתבשל תושרדב הימורעמ לכב הנומתה גצותו ברל
 לבא .ץיקה לש םיעורפה ויאטחל הצקוהש דחוימה ורודמב
 םנמא .השרובב ואב אל םינימה ינשל תפתושמ הציחר ידיל

 הצקב הלאכ תוציחר לע םיחיסמ וליחתה תונורחאה םינשב

 תלוברעמב ועלבנ וללה םיאטחהש אלא ,הנותחתה השרוב
 .השרוב לש גונעה הנגב םיצצו םיטבונ וליחתהש םירחא םיאטח

 םישעמ -- אבא תיב ירדחב תויודדובתהו םיניע עבראב תושיגפ
 םשפנ הוקתב ועשעיש םבל רתסב יכ ,תיב לכבו ויה םוי לכבש

 העיגמו הברקו תכלוה םתב יכ ,יללוזמ רקי אציש, תונבה ירוה

 ...הקרפל

 דוקיר -- תולגנהו תורתסנכ הענצבש םירבד םה הלא
 לש םיידיו תועורז תבלשמה הרוהה תולוחמו תונותחב תוגוזב

 ,תורענה השעמ וארנ םירוויח המכ .תוגרתשמ תורוחבו םירוחב
 ףצק-ףצשבו םהמ החונ התיה אל ןיציברה לרימ לש התעדש

 םתושפנב םיאטוחה לש רמה םפוס תא םהישוע ינפב החיטה

 לש תונורחאה היתונש רשעב ורבגש תונוועה לומ -- םפוגבו

 ןישודיק רדסל בריס ברהש ,רידנ הרקמ םעפ הרק םא !השרוב

 םהילע ויקושיח תא הלעה ,"הקשח,  ומשש ןכדשש ,גוזל
 ירה -- התיה 'השודקב אל, הפוחל תחתמ לא םתסינכ אליממו
 ירחא רזחמ ינולפ רוחבש יולגב ורביד ןכמ רחאל םינש רפסמ

 אלש השרובב םדא ןיאו םהב תרהטמ ץראל הילעו תינולפ

 ןייטש לקנעי בושבש ,ךכ ידיל ועיגה םירבדה .בוט קבדל רמאי
 קלופ לקסח ידימ תונמאנ תוכמ גפס םעפש) ,לארשי ץראמ

 לטיג רתסא תא תחק ןעמל -- (הלפתה םצעב ברה ללגב

 םוקמב ךלמילא לש הוקמב ,השבלהה רדחב ,ברה עיבה ,השאל

 לש ויתונבמ תחא תא אשי לקנעיש ותעצה תא ,רוהט אל
 ןיזאה ש"הוכ) השאל ,ץראב ןה ףא תואצמנה ןייטש לאירזע

 -- תבייחמ יתלב ,וז החיש התיה ןילוח תחיש (וז החישל
 אל, ןיעכ -- וניה ,השרובב ויה םירמוא ,"ירדנאב-ירדנאש,
 'ברוע לצא ריזרז ךלה

 .ל''ר ,ינויצ הזו ינויצ הז

 םועטל תונויסנ ושענ השרובבו םימיה ופיקה יכ יהיו

 םומהב תובאה לש םהינזא הנלצתו שממ הריבע לש המעט

 םלצב ,תותובעה השרוב תושרוחבש ,תועזעזמ תועומש ןכותל

 ,הלעמל םתמוק םיפקוזה םינבלו תורומז יבר םינרא לש קוריה

 אמוי םצעב ,הירגיסה איה ,הבעות תרוטק לש הנשע הלוע

 .אתשידק אתבשד

 תוטשה חורבו תלוויאב וללה םיליסכה ושיגרה דימש ,אלא

 םירכזנו תופחדמל הדיריה לע םיהות וליחתהו םהב הסנכנש

 תוריפ שקבל תונליאו םיצע ןיב םטטוש תע ,אתוקניד אתאטחב
 תוארל םהיצקוע תוצקב ןיקדובו םתוא ויה םיטקלמ .םירשונה
 םדועב םועלבו -- ולפנ לומתאמש ןמיסכ ,םתרוצ הנתשנ םא

 דמע ירפה ץקוע םא וליפא םגש ועדי םבלב רשא שי .םפכב

 קוחצב .הפה ךותל ועילבהלמ וענמנ אל םיאור ןיאב -- ונבולב
 קורפל וליחתהש ,םירוענה ינב לש םנורכזב םילוע לוטיב לש

 םתוהשב הניטניפה תועבג לעש תורעיה יתכריב םהיטוטיש ,לוע

 רחאלש תבשה תועשב םימיענה םהילויט ,םהירוה םע םש
 םידקרפתמ ,םלגרל העורש הולשו גנוע תוגופס תועש ,םירהצה

 םתולגבו אשדה תדיפרב ,םיחישה ןיב םחוש ירחא םכרא אולמל
 ויה םיטמ ,םיבשעה ןיב יובח ןמגרא ריגרג לש זורט שאר
 ובברש הביכשה יעגרבו העמק שופל םנוצרב וליאכ ,םמכש תא

 םהיניש ןיב והומילעהו תותה ילועבג תא ותפליו םנושל תא

 םניאו וכלה -- ? ללה םימימת םיאטח םה ןכיה ,יוה תוקקושה
 .םתא ולטנ 'םידלי תאטח, לש קותמה םמעט תאו

 בשמ לש וכרד יונישש ןייצל חכשנ םא תמאל שחכתנ

 יכ ,וילאמ אל ,ללוחתהו לח היתבבו השרוב תובוחרב חורה

 תרושב עמשיה זאמש ,חרזממ אבה חורה ףחר לחהמ םא
 רידא ,ריבכ גשומ ,היפנע לכ לע 'תונויצ, המשש הלואגה

 רורחשו תוריח תשגרה םירוענה ינב תובלב חיפהש קזחו

 -תהש הרומתב 'םישח םניא,ש ,םירומו םירוה תושרמ האיציו
 .המצע תושרב בציתתו הבשחמה םג האב .םתציחמב הללוח

 שאר תולק גוהנל םותיסה ,ינויגה דסמ ירסוחמ ,רסוב ירוהרה
 ,ו"ח ,וזרפה אל .םישדוקמ ףאו םילבוקמ םירבד הברהב
 התיה ןכ יכ הנה) עישרהל וברה אלו םיבוט אל םישעמב

 הלועה לכב םמצעל רתיה םירומ םינויצהש ,םילודגה לש םתעד
 ץרא ןרק,ל ףסכ ףוסאל אבש ץראהמ חילשב השעמ .םחור לע
 ומואנ תא םואנל היה ץלאנ הבישיובו יחרזמה לש לארשי

 סחיתה תבשב .עובשה תחישל התיה ותחלצהו תורצחה תחאב

 ןושלב ויעמוש להק תא לאשיו הז ןנברד אחולשל ריעה בר

 דחיתה 'שיא תשא, וזיאב ותוא םתלאש םולכ :תאז היקנ

 לש ואובל תופצמו תודמוע תואושנה םישנה וליאכ ...הלילה
 רדגב ויהש םירבד ,השרובב .(ואיטחהל מ"ע יחרזמה חילש

 יפ תא ולאש אלו גייסה גייתסנו רדגה הצרפנ -- גייס
 יריעצ, -- ירבח םג .םכרדב עלקיאש רבד לכב "ךורע ןחלוש,,ה

 ויה םיקדוב ,הינקז ,השרובב תונויצה לש התראפת ,'יחרזמ

 תועידיה ילד ,'םהימואנ, תא ורקיבו ךשמהה רוד לש םהירבדב

 -- לזמתנ םלזמו -- הרשכהה תונב ירדחב עתפ תרוקיב וכרעו
 .תונוראבו תוטמל תחתמ ושפיח אלש ...רשיה לכשל תודוה וא

 ,םהיתורבח םע הליטב החיש ויה םיפטוח 'הדוגא,ה ינב םג
 -התה ויה תולק םא ,םפוגל םיכירצה םירבדב ,ש"של לוכיבכ

 ,ןהיתוארונ לכב ודמע ברה יניעב--תוהמאו תובא יניעב תוכופ

 .ותרמוחו ןלטנ ןלקשמ דבוכ לכב ושאר לעו ובג לע הנקיעתו
 ףאש) ותעפשה םוחתמ טמשנו ךלוה ריעצה רודה תא האר אוה

 םהילע ותכרדהו ותוסח שורפל ךרד יהשוזיאב הסינ אל םעפ

 דומיל ןועטה הז עדימ חקי ןיינמ :ךכב ומישאהל ןיאו --
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 'ר אוה ליעוהל ודמלמש העשב שפנה תרותב הנבהו קימעמ

 רשכ ואצמו 'העיד הרוי,לש ןושאר קלחב ונחב ךא ,דבלב יליקעי

 ויעשפ יוליגב קפתסהו (םימכח-ידימלת הבורש ריעב בר תויהל

 תוברתל םיאצוי,ה יפלכ הבורמ שפנ טאש ןיגפה ,השרדה יעגרב
 קר) ארקיי ינויצ רשא לכל תרוויע המטשמ חיכוה ,י'הער

 וימשר לע חחושל הצר אל -- לארשי ץראב רוקיבמ ובושב

 רצב (...ץראה תבד יאיצומ ןיב תויהל ושפנ תא ןיאש קומינב
 בצמה בושב תוארל הוקת רסוחו ושואיי רובגבו ,הז ברל ,ול
 שי .םיינעל הרזעבו הקדצה השעמב ומצע עיקשה ,ותומדקל
 ותוא אינהש אוה ,וב תוגהל ומצעל אצמש הז ןינעש םירבוסה
 תובוחרב םינוחה השרוב יאצוי תאמ האציש העצהה תא לבקלמ
 לע העוגרו החונ הבישי בשא ךאיה :םתדעב ברל תויהל

 בוזעיו -- םמוי-םחלל םיעוושמ יריע ינויבאו שדוקה תמדא
 תומל הידוהי םע דחי ךליו השרובל רוזחיו השודקה ץראה תא
 איה ,ותדע ינב םדו ומד תמקנ 'ה ,םוקנ םישודק תומ םתא
 .השרוב שדוקה תלהק

 תסנכ יתב רשע-םינש

 וכפש םהבש השרובב הלפתה-יתב הרשע הנומש הלאו
 : הלפת עמוש ינפל

 ְי ; "ןוילעה,, נ"כהיב (א

 ; "ןותחתה,, נ"כהיב (ב
 ; "םייח-ץע,, נ"כיב (ג
 ; "הדוגא יריעצ,, (גי : יבושטידיזה זיולקה (ד
 ; ןעשה לכימ 'ר ןינמ (די ; "שדוח ידמ,, נ"כהיב 'ה
 ; "לידנאה,, ןינמ (וט דיל "םירוחב תראפת,, ת"יב ו

 ; "שאלאס,,ה (זט ןוילעה כ"היב
 ךרדב ץע לש ס"נכיב (זי דיל "םירוחב תראפת,, | (ז

 ; תבכרה תנחתל ןותחתה

 תנחת לצאש | ןינמה (חי ;ןשיה לושה (ח
 .תבכרה ; יברה ןינמ ט

 ; ןיידה ליהשמ 'ר
 ; ריאמ-אדיא ןינמ (אי
 ;"יחרזמ יריעצ,, ןינמ (בי

 השרובב תסנכה יתב

 1880-ב ףרשנו 1840-ב הנבנ -- ןוילעה תסנכה תיב .א
 תיזג ןבא ולוכ -- יברה בוחר הצקב םקוה .שדחמ הסוכ וגג

 םא ,"ןברוחל רכז, תמחמ םא) ץוחבמ חויט אלל הטושפ
 .האושה דע הנש האממ רתוי דמע ךכו -- ןוכסח םושמ

 המהמ רתויו ובט ןבאה תוריק ועמש וב דמלנש הרות הברה
 .ןיידה ןושרג 'ר לש הנטקה ותבישי התיה םש .םילהת --
 השגרה .(תותבשב םג םיקרפל) עובשה תומיב וב ללפתה יברה
 לש (ולדגמו) וגג תא םתוארב ויללפתמ תא הפדר המיענ אל

 רבעל לדגמה הפוצ םויכ .םשרדמ תיב גגמ הובגה האריה תיב
 םיללפתמל וב רכז ןיאו -- ונממ שודקה ונכש 'דמע, וב םוקמה

 .ותא ומתדופסש םירקיה
 וב .םיללפתמ ףלאכ ליכהש יברה תיב דיל -- שאלאסה .ב

 םירגנוהל והורסמו ,הליפתה תעשב ינלופ לגרמ םידליה וליג

 -- הירחאל .אבצה יסוסל הורוא שמיש המחלמה ימיב .והולתש
 -ץע,,ב םעקישו ןידב ויבא תא הנקו גרבנזור בקעי 'ר "ולאג,
 .ולש ""םייח

 בייל 'ר ןתח לש ותמזיב דסונ "שדוח ידמ,, תסנכ תיב .ג

 תראפת,,מ ורבעו ואשינ הז ךאש םיכרבאהו קהבומ ח*'ת ,לגופ

 לעממ תונולח םע בושייה

 ,ץיבוקרמ לסוי המלש 'ר :םהיניבו םיאושנה ןיבל "םירוחב
 .םירחאו (םינקזה ןיבמ) השמ ,רגרבצריו לקנעי

 םויסה ש"ע (הרבח שדוח) "שדוח ידמ,, ארקנ תסנכה תיב
 ,םחיש תא וב וכפש ץינ'זיו ידיסחו ,הנשמ ירדס הששל ישדחה

 -ילעב .ברעו רקוב וב ודמלו וב וללפתהו ץעמ היה יונב
 ,רגרבצרו בקעי 'רכ ,האנ םלוקש םיכרבא ויה ולש הלפתה
 אוה וז תוינשמ תרבח דסימ .דועו ץיבוקרמ ףסוי המלש 'ר
 .לגופ בייל 'ר לש ונתח

 למעה ישנא לש םתליפת תיב -- "םייח ץע,, גנ"כיב .ד
 דמלמ ורכש םג ויללפתמ .וב רמאנ םילהת הברה .הרות יטועמו
 ושמש ; רגה לע ףרשנ הלזי'צב ןכשש ןושארה .הרות םדמליש
 .יברה לש שאלאסהמ ורבעוהש םינבאהמ זכרמב םקוה--ינשה

 -- ןושארה תיבה לעב היה גרבנזור לקנעי -- ידימתה ואבג
 .טנ פלא ןושרגו היה גרבנדיירפ םירפא

 חתמנש רשגה דיל הנבנ -- יבושטידי'זה זיולקה נייכיב .ה

 -ל שמיש .םיזילטיאה ,ואצמנ ותונכשב ,הלזי'צה רהנ לע

 נ"היב הביתה ינפל רבע ץיבובייל 'ילא ןתנ 'ר ;"םירדח,,

 רבע -- דוע הנבנ אלו ףרשנשמ .יבושטידי'ז חסונב ללפתהו
 תא םואנל םינויצ ושרוה זיולקש הז תיבב ."שדוח ידמ,ל
 -ןב 'ר םשארבו -- ויללפתמ לש םתוינויצ ללגב -- םהימואנ
 | .שיפ ןויצ

 -שמ "ןש יה, דיל םקוה ןותחתה לודגה תסנכה תיב יו
 יתב לכמ הובג וגגש המוח תיב הנבנ ,םיללפתמה וברתנ

 .דובכ ררועמו םישרמ ,תחתמו
 הרות וציברה םש הביתה ינפל ורבע םילועמ הליפת ילעב
 םייק היה ודיל .השרובב נ"כהיתב לככ ,היה אלמו םיברב

 תנוכתמכ םדסומ תא ולהינש םירוחב תראפת רעונה ןינמ
 תועשב ותשרד תא ברה אשנ "לודגה, תבשב .םירגובמה
 והואלמו השרוב תוצק לכמ הילא ורהנו החנמה תלפת ינפלש

 ץנרפ רסיקל ,ףיטמ ןיאב ,דאנעג יליטומ 'ר דפס וב .הפל הפמ
 .החצ תינמרגב ,1916 תנשב ההובגה הנוצקה ינזאב ףסוי

 ,תדחוימ המישר האר) עימקה םע -- ןשיה תסנכה תיב .ז
 קחצי יול 'רו היה םייק ןיידע -- הינשה ע"החלמ ירחא

 תא םיפחוסש הארשמ ,השרוב לש ןורחאה טחושה ,ץמייטש
 .הוקמה תא ויצעב ןקתלו וקרפל הרוה (םייוגה) הקסהל םיצעה

 .ודימ ואיצוהל ברסמה לארשיב השרוב ןב ידיב אצמנ עימקה
 ונינמ -- ןייצל רשפא ,הלעמל םינמנה הליפתה יתב דבלמ

 תיב שריש םדא ,ןטק תסנכ תיב .ח ;ןיידה ילהשמ 'ר לש

 ןותחתה קלחב םירגה םידוהיה רובע הליפת םוקמל וכפה
 | .סנאצ חסונב וב וללפתהש .ינוציקה

 דילש "םירוחב תראפת,, ןינמ ;יחרזמה יריעצ ןינמ .ט
 וירבח וניידתיה--יחרזמה לש ונינמ חתפנשמ .ןוילעה גנ/'כהיב
 שוכרבש הרותה רפס תא ושרדו "םירוחב תראפת,,מ םהירבח םע
 רפס םיאיצומ ןיאש הרוה ןידה קספ .בורה םהו ליאוה ,ןינמה
 תא ואיצוהו םמצעל ןיד ושע וללה .וב םיללפתמש םוקממ
 ובדנתה יחרזמבש םירגנ .העידיב לבא תושרב אלש רפסה

 המכחתה .וחתפל ןיאש לוענמ לע רוגס שדוק ןורא וניקתהו

 -- לוענמה תא ואיצוהו ץעה תא ובצח -- םירוחבה תראפת
 .םימעפ המכ הלילח רזח רבדה .הרותה רפסו

 דחא .שדח ןינמ וחתפו ןינמה תא ושטנ םירוחב המכ דוע .י
 ויבא הארשמ .ולש עבקה-תכוט תא םתושרל דימעהו בדנתה
 יניעב קוחצל ויה םה ףאו ותכוס תא םילקלקמ םירוחבהש
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 ץיצה א"וא לכו דמע בוחרה דיל הכוסה ןכש םיבשו םירבוע

 -- דחאה ויצח -- םינשל יוצחה ןסחמ םהל ורכשו ומק .הכותל

 תיבל רשכוהו הנופ ,םיצעל דעונש ,ינשה יצחהו תורפל תפר

 לָאטש,, םשב וארקנ ךליאו ןאכמש ינפמ ,קוחצה לפכוהו ,תסנכ

 .(תפרה-ירוחב) "םירוחב
 תיב .בי ; ("ןותחת,,ב ןכושמ) רעונל ינש תסנכ תיב .אי

 תדוגא יריעצ, לש םנינמ .גי ;ןעשה לכימ 'ר לש תסנכה

 לובג דיל ,תבכרה תנחת י"עש ןינמה -- ףוסבלו ;לארשי

 .ןיינמ היה קלופ ריאמ"-אדיא לצא םג השרוב לש הטופיש

 השרובבש ירה -- ותיבב יברה לש ונינמ תא ףיסונ םא

 .תסנכ-יתב רשע הנומש-ב הבוטה-ימיב ,הידוהי וללפתה

 .שיפ לקוי 'ר ןתח לידנעמ לצא "לידנאה,,ב םג היה ןינמ

 שמשה םע ןוילעהו ןותחתה תסנכה תיב

 םינהנ ויה אירוג רב אמח בר ודימלת םע אכירא-אבא

 לש םהיתוגגש םיאורו השרובל ועלקיא ילמלא הבורמ האנה

 םידוהיה םתואל ; םיתבה תוגג ראשמ ןיהובג הבש תסנכה-יתב

 -יתב ינשש אלפ לכ היה אל ,אי תבש תכסמ) ארמגב ונייעש

 ןושארה) יבושטידיזה זיולקהו (ןושארה) "םייח-ץע,, -- הלפת

 ונגה אלו ,םיתבה רתי םע דחי וברחו תובהלב ולע (ןורחאהו

 לע והבגתה אל םהיתוגגש ינפמ -- םהילע אלו םמצע לע אל

 טנפלא ןושרג 'ר לש ותיבל סנכנ "םייח ץע,, .רפכה יתב רתי

 זיולקה םג והומכ .היהשכ ראשנו םמורתה אל וגגו הל'זי'צב

 -- הלפת-תיב לש תילכירדא תנוכתמב םקוהש יבושטידיזה

 ךומס ,רשגה דילש םיתבה ןיב ומצע תא עינצה אוה ףא

 אוה -- ןכ לע רתי .הלי'ז'צה תודגל םינעשנה םיזילטיאל

 עלבנו וביבסמש םיתבה תוגג ראשמ היה ךומנ וגג -- זיולקה

 ןותחתה -- םירחא תסנכ-יתב ינשל הנומ רחא לרוג .םכותב

 .תוקילדה ינפמ ןמצע תא וליצה םהש -- ןוילעהע

 "ןותחת,, תסנכה תיב

 הפוקזה ותמוקב טלב םינבא תמוח תיב הז הליפת תיב

 ויתונולח תא גיצה ויבג לע הילעו תיב לש הבוגב .האגהו

 הנבנ אוה ;רקיו דבכ רמוא ולכו תחתמו לעממ םיהובגה

 ןעשנו לודג חטש לע (ןוילעה תסנכה תיב ירחא תובר םינש)

 רתויב קיתעה ,'לוש עטלא יד,) ןשיה נ"כהיבל ינופצה דצב

 ןורא ךותב הספוקב חנומ היהש עימקב םסרופמו השרובב

 השרוב הלצינ ותוכזבשו ,בונימירמ יברה תנתמ -- שדוקה

 תיב ;םידי בחר הלפת לכיה :וירדח (.תורחא תורצמו שוריגמ

 דעומו תבש-ידמ םירוחב ןינמ םייקתה ובש ,דומלו הלפת
 וילעמ .םידמלמו םידמולל הרות םוקמו ,לוחה תומיב תולפתו

 התחירפב השרובשכ ,ותעשב בשחנש ,הז נ"'כיב .םישנ תרזע --

 לש דמעמל הכז -- ישארה בוחרה דיל ודמעב יזכרמל ,התיה

 תוישיא הכרב ירבדבו ת"סו הפוחב םילבקמ ויה ודי לע :דובכ
 ףזוי-ץנרפ רסיקה לע דפסהה אשינ וכותב .תירצונ תיתד

 ןזחה יליטומ יפב הבכשהה תלפתו ותריטפ םע (לסוי-םירפא)

 ירגנוה ,ירטסוא :תואבצה תשלשמ ההובג הנוצק תוחכונב

 תנשב השרוב לש הברכ ולבקתהב לירתלא 'ר רס וילא .ינמרגו

 תא אשנו ,תורונכו םייתלצמ ,תולוחמו םיפות לש יווילב ד"כ

 לכיהה ימשב ףחרו ללצ ולוקו 6 שממ) הנושארה ותשרד

 תיבל תוריחבה ימיב .דעורו קד לילק לוק ,דחופמ ,רענ לוקַכ

 -- רשיפ ףסוי ר"ד הבורמ תויגיגחב לבקתנ ינמורה םיקקוחמה

 -תועונת יגיצנ ינש .תינויצה המישרה םעטמ טנמלרפה רבח

 (רעב-שובייל) "הדוגא,,ו (הילדג) "יחרזמה,, -- השרובמ רעונ

 שיש הרותהמ "תויאר,, ופלשו תרוחשתה ינב םשב והוכרב

 לפנ אלמ קוספ -- ןושארה -- הז דבכנ דמעומב רוחבל

 : - ינשהו "...שקבמ יכנא יחא תא (ףסוי) רמאיו,, :ויפ ךותל

 יצרוח) "והוריכה אל םהו -- ויחא תא ףסוי רכיו,, :אצמ ארקמ

 ןינעל ומלה אל דחי םג םיקוספה ינשש ורמא ןוצל ינינשו ןושל

 ..םהיתולוק תא םא יכ ויחא תא שקב אל רשיפ -- ףסוי

 הפורשה השרוב רובע ץבקנש ףסכהמ ןכש ,בטיה 'והוריכה, םהו

 שקיב ףסוי .(וצצולתה ךכ -- תוריחבה תנוכמ תא קיפה

 אצמנ אלש טעמכו תוריחבה תלגעל ומתרייו והוריכהו אצמו

 "ולוק, תא םירה אלש העבצה תוכז לעב ידוהי השרובב
 .ותמישרל

 ןוילעה תסנכה-תיב

 רתי לע ומצע תא היבגה ןותחתה תסנכה תיבכ -- והומכ

 שארמ הפוצה רשנ ותואכ ,הלעמלמ םהילע ףיקשהו םיתבה

 תיבה תרקתב ריוצמה הז רשנכו ףנכה ילעב ויחא לע םירוצ

 הבוט םיקיזחמ ויה השרובב) .רמגהו יראהו יבצה םע דחי

 םייח-ילעב תעברא תא םדגנל הוישש אמית ןב הדוהי יברל

 -- םינפ לא םינפ םתוארל וכז ןכיהו יתמיא) .םהיתודמ תאו

 םהמ רצבנש אלא (! תסנכה-תיבב הלפתה תועשב אל םא

 הדומחהו הב הבוטה היחה תא שודקה אנתה סינכה המל ןיבהל

 םירייצהש הז .םיאמטהו--םיפרוטה תשלש ןיב ,יבצה ,הרוהטהו

 שודקה וניבר םא ירהש המית ןיא -- כ"היבב ןורייצ םינומלאה

 יי'זיצרו ןילקו םירובגו ןיזע,, תויהל עיצהלו ןעבקלמ ששח אל

 אלש ונחנא ימ -- םימשבש וניבא ןוצר תושעל -- ןהומכ

 םירצ ,יטוג ןונגסב ויה םייונבש תיבה תונולח (?!ותצע לבקנ

 שדקמ םנמא .ץוחבמ םוחט אלש ןבאה תוריקב וערקנ םיכראמו

 -- לימ יצחכ ונממ קחורמה ויחאל והבגב המד אל הז טעמ

 ינשה היה אוה .וינפל הנבנ םינש הברהו ונממ שישק לבא

 ול ךומס דמעש ןושארה תא הלכאש המודקה הפירשה רחאל

 הוכנ הז הפירשב .דירפ המלש לש ותיב ןיבל וניבש חטשב

 ליצהל ושוחב .תוזע תויוכ ,וידסייממ דחא ! ץמיטש ריאמ םייח

 וינזאמ תחא תיצחמ חפיק ,הקילדה ינפמ הרותה ירפס תא

 -- "וטפירפ,, יוניכב ךכ לשב ול וארק םייוגהו ,ומומב ראשנו

 .(אריז 'ר אוה -- "איקש ךירח אניטק,, ןיעמ) ...יולצה

 תשלשב ועבקנ ה-י יטבש רפסמכ תונולח רשע-םינש

 לתוכב הששו ןופצו םורד דצב השלש-השלש -- םילתכה

 ופיקשהש תונולחה .םתיעצמאב בצוה שדוקה ןוראו חרזמה

 'טנירפה לש ימורדה וקלח תא םתייאר-הדשב ןפיקה -- החרזמ

 ;רזיילו בייל-בקעיו לסינ לש םהיתונחט שלש לע ךראמה

 תוקרי -- תולד תוריעז תוגגש 'הבישיו,ה תודגלש םילד-יתב

 תופקומה רהנל רבעמש םירכאה תותקב תאו םתוא תובבוס

 לוקו תוריפ יבינמ םיבלבלמ םיצעו םידי יבחר ,םיחרופ םינג

 ןינב ,ותונביהב תיבה .םכותמ הלוע םייח-ילעב לש םתייעג
 בחרו לודג תסנכ-תיב-םלוא .א :וירדחו היה ןבלמ תרוצב

 אלימש ןימי דצמ ןטק רדח .ב .ובחורל יונבו היה עבורמ

 עובשה תומי לכ םיללפתמה ןיינמל .א :הברה | םידיקפת

 דעומו תבש ימיב .ב .'לודג,ב םג וללפתה -- ךרוצה תויהב)
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 י'ע תלהונמ הנטק הבישי .ג ."םירוחב תראפת,, רעונה ןינמל

 עימשה ובו 'לארשי תדוגא יריעצ,ל ףינס .ד .ןיידה ןושרג 'ר

 .הדוגאה יחרפ ינזאב 'וימוא תא טרפלה רעב-שובייל

 םירוגמ-רדח שמישש שמשה קחצי לש ורדח -- לאמשמ .ה
 אוה -- םיריכו רונת עטוה תחא הנפב :עצלאמ ותשאלו ול

 -לדנסה ןחלוש המרומ ארדתק לע חנוה היינשה תיוזבו חבטמה

 רלדנס יכ -- םילגר שלש לעב ףרפרש ודילו והירזיבא םע םיר

 הסינכה התיה וב םירדחה ינש ןיבש ןורדסמה .ו .שמשה היה

 חתפל הסינכב ףכית .םלואה אובמל ולומ םילוע ויה תולעמבו

 ףד, לתוכהו תלדה ןיב םיואמו ןעשנ דמע ברעמ דצמש

 לכ ךרדב ותכל תא םדאל ריכזמו שירחמו ץיצמ -- 'הרהטה

 םוי בושו,, :ל"זח לש םווצ לע םלאב רזוחו עבותו -- ץראה

 "...ינפל דחא

 "םישנ תרזע, הערתשה םינטקה םירדחה תשלש לעמ

 םדעבו םירבגה םלוא-תרקתל םיכומס םירמוקמה היבנשאש

 תונרקסה תדמ) .ןהינזאל עיגהל ץ"שה-תלפת התיה הכירצ

 ףיעהל םיקרפל ןתאישהש ,םישנאה לע הריתי הב תונונח םישנהש

 ןניעש םירבגה ןיב שחרתהש רבד היה אלו ,הטמל ,המש ןיע
 םישנהו ,תחתמ הצרפ הזע הטטקו ,םויה יהיו .ותטלק אל הדחה

 ואלמתנ םיבנשאהו עתפלו ,ןרקתסהלמ ןהב דמע אל ןחכ --

 וזתינ תוקחוש םישנ ינפו תוינועבצ תוחפטמ יפוטע םישאר

 םיחלשמו םירענכ םיקחשמה ,ןמחל-ינתונ ,ןהילעב יתבשמ לע

 הארש ברה .ויחא ינפב שיא ךפוש תונובלעו םיחא ןיב םינדמ

 תוגולחה תא םותסל וצ איצוה ,ל"ר ,תוצירפו םשה לוליח ךכב

 יטבמל אל ןהירוח דעב רבעמ ןיא בושו -- ץע לש תותשרב

 תבשה םוי יהיו .הטמלמ ץ"שה תולפתל אלו הלעמלמ הקשח

 רשא תא הניארתו ןהלש םישנה תרזעל ולעו ואב תוללפתמהו

 תלעב ,תחא השא .ןידה תא ןמצע לע הנלבקתו ןהל וללוע

 תדמועו תיחקיפ ,המש סיליטומ -- םירמ ןהיניב התיה ,ץמוא

 הארקו המק ןהילע םירגוסה םיגרוסה תא התוארב ,התעד לע

 ונחנא תולוגנרת םולכ -- היהת אל היה :תבלענה השפנ רמב

 תיבל התלעו המק ש"צומ ותואב דוע ?!םילולב ונומש יכ

 לכ תא המיח תוירזכאב הריסהו -- הידיב ץיפוקהו םישנה

 -- ברה .החוורה התיה םיבנשאלו -- ןהב עצפו הכה תוככסה

 הובגדו .ןנוצר ינפמ ונוצר תא לטיבו ןידה תא אוה ףא לביק

 השמישש הילעה התיה הנוילעה הרקתה לע -- הובג לעמ

 םירפסמ הנש האממ רתוי ךשמ וטקלתנש "תומשל הזינג םוקמל
 -  תוישרפו תועוצרו "םיתב,, תותילטו תויציצמ ,םירודיסו

 תוכורפ ,"םהיצע,,ו ת"סמ תועיריו ולספנש תוזוזמו ןילפת ש"ק

 םיתבה לכ לעמ והבג םירה ,וגג היה אשינ ;ב"'ויכו תונותוכו

 ,לע לא רחא תיב ליפעמ רטמ 30-כ קחרמבש אלא וביבסמש

 םייקתנ רעצה לדוגל .וילע םייאו םהלש האריה תיב אוה

  םיללפתמה תולוק ולעו ועקב ויתונולח דעבמש תיבהו םויאה

 ויתחת סרקו ערכוה -- ןבר תיב לש תוקונית לשו םידמולהו

 .תוצוח ינבאל והוכפה וירתוס ידיו

 ןוילעה תסנכה תיבב םיללפתמה

 -- השרוב לש ןוילעה קלחה ירייד לכ וללפתה הז נייכיבב

 -הו ,"סירטיר,הו יברה בוחר ,"טנירפ,ה יבשות תוברל

 היהש -- יברה בזעשמ .םוקמ תברק ול םיבורקה ,'הסורטיק,,

 ידיסחו ,השרוב תא ,םיללפתמה ןיב ומצעבו ודובכב אוה ףא

 ,םהלש "ךילביטש,ל םישרופ וליחתה םינושה םיר"ומדאה

 -ידמ,, מ"היב הנבנשמ רקיעבו ,"םייחה-ץעל -- הכאלמה ילעבו

 .וב םיללפתמה רפסמ דרי -- "יאצינ'זיו, בשחנה "שדוח

 לצא יברה רקבבו .השרובמ יברה-ידיסח וראשנ ול םינמאנ
 .וידיסח-תלפתב ותלפת תא ךרכו תיבה תא דקפ-ברה ונב

 לש הבר ,ונב ל'ררתלא 'ר ומוקמ תא ספת -- יברה תאצב

 רבע אוה .ינויצה ץיבוקשומ השמ 'ר ללפתה ןאכ .השרוב

 םהרבא 'ר ינש ינויצ בשי ודיל .היה ברע ולוקו הביתה ינפל

 לאירתכ 'ר .להקה שאר תלעמל ולע םהינש -- הטאר יבצ

 ןיב .םיסכנ לעב רישעכ תובר םינש היה קזחומש ס'רזול
 'ר םיארונ םימיל רוביצ-יחילש ינש םג ויה חרזמה יבשוי

 ץיבובייל המלש 'ר ,(ס'לארש) ץמייטש לכימ 'רו ןיידה ןושרג

 ,ןופצה לתוכב תבשל רחב לודגה ףלאוו 'ר ;דועו "ןכותה,,

 הלפתה תעשב םירבדמל עיגהל ול היה חונ םשמש םושמ

 לאומש 'ר ,תחנו הבושב ,החבשהו יוציר ירבדב םשירחהלו

 ס'ריאמ לאקזח תולעב ,בר באכב ,הז שודק םוקמב האר) ןייטש
 דע ועצפו תונמאנ תוכמ ומיעטהו בקעי ונב לע חצר תמחב

 העברא תב החפשמ הבשי םורדמ (ותונויצ ללגב ,םד בוז
 -ינש -- םתעבראל דחא הבוגש ,המוק יכומנ םישנא ,םישאר

 לירתלא ויחאו דמלמה לסוי-םהרבא 'ר -- םיסיג ינשו םיחא

 תא םגמגמה ,ןחדבה ילישנאו ןתבחה ילישרעה ;רלדנסה

 הרזחש עובשה תשרפ לע םיגנעתמו םה םיבשוי .ויתוחידב

 םילגלגמו םשרדמ תיבמ המימת הנש הרדענש רחאל םהילא

 םתבש גנועב הער וניעש םיאבגה דחא תאז האר ;הירופיסב
 ותילט-תויציצמ תברוצ הפילצב םקיספהו וללה םיאכלח לש

 האיציה תלדל רמימלאה ןיב ברעמה לתוכב .הנומשה תולופכ

 ,חקיפו האכנ ןויבאו אכדנ ינע ידוהי ,רלדנסה רזייל ול לייטמ

 המלש 'ר .חרזמב הנושאר םיבשויה כ"היב "ילודג,, לע גלגלמו

 תיבה לכ -- הז תיבב ול ןיא עובק םוקמ -- ינויצה דירפ

 ץיצמ ,ךליאו ךליא טטושמ אוהשכ הארנ היה דימת ,ולש אוה

 םלואה לכ תא תובוטה ויניעב ףפלמו בישמו לאוש ,ךייחמו

 ןועמשו ךלימו ,היצניפורפה לעב לגופ בייל 'ר םג ;ואולמו

 -ילעבו םימכח ידימלת םתשלש -- ןוילעה ץחרמה ינלב ,ונב
 .וב םיללפתמה ךותב םה ףא ,כ"היבלש האירק

 תישמשהו שמשה

 ההובגו המונצ השא -- שמשה קחצי לש ותיב-תוונ עצלאמ

 התיה -- התכלבו המוקבו הבכשב תופוכת תוחנא העימשמש

 תלוח ,העש לכבו תע לכב םהילע הרזחש ,התודע ירבד יפל

 .ךכל ונמדזנ הברה תוביסו הזיגרהל היה רוסא ךכיפלו ,בל

 "בודה ץע -- םהו ,רתויב התמח תא ולעה םירבד ינש םלוא

 קריה ןגב היה עוטנ דיחי ץע !דדציכ -- ץעה .רפושהו םינבד

 תא וטישוה ויפנעש םינבדבוד ץע ,תסנכה תיבל ךייתשמה
 ולעיש שרדמה-תיב-ישבוח לא "וננחתה,,ו ויתונולחל םהידב

 ועבשיו םירפמ ונהייו םוסנכיש ,םתבונת תא ופטקיו םהילע

 וספיטו ולעו ויתורצפה ינפב דומעל ולכי אלש םהמ .םבוטמ

 וינפל וילע וכריבו ,םיעט ירפ םהיפו םהילכ תא ואלימו וילע

 הלוח ,הלעב אלו איה אלש ,הנוכנ העדיש עצלאמ .וירחאלו

 -תרוק האצמ אל -- ויתוריפ תא ודירויו ץעב ולעי ,םילגרה
 לכ ןכל .הנועה ימי לכ -- הלילו םמוי ךשמנש ףיטקהמ חור

 -- םירענה ידיב וענענתהב ףנע שורשר הינזאל עיגהש תמיא



 ןורכו רפס

 המירהו ץעל הנופהו יציחיה הרדח ןולחב השאר תא הליחשה

 סוחלו ,םימחרל םינונחתו תולליו תוחנא הוולמ ,הקעצ לוק

 הלוק עמשיהב .עגר לכ םודיהל יושעה שולחה הבל לע

 ץעה ןמ םירשונ וליחתה -- הדיבש םילבוחה לקמ תואריהו

 הקשחש הביבסהמ םיסדנוק םתסו םירדח ידלי ,"הבישי,, ירענ

 םהיניע ונתנו יסיסעו קותמ םמעטש ,םדואה-יריגרגב םשפנ

 החירבב ,תונערופה םוקממ םשפנ לע וסוניו -- רקפהה ץעב

 הנג ימלת תא םיסרודו םיסמורו םיכרוד םהשכ ,תלהובמ

 ףפורה הבלו ,ןדבאו סרה םהירחא םיריאשמו הלמע תוקריו

 .רבשיהל בשחמ עצלמ לש

 םע עצלמ לע האב השדח הרצ !דציכ רפושה

 וליחתהשמ ,לולא ח"רמ לחה :םינבדבודה תנוע תולכ

 .הילע בבותסהל עצלאמ לש השאר ליחתה -- רפושב עוקתל
 וב עוקבלו הלוק םירהל התווטצנש ליאה לש | ונרק

 םאיבהלו ,לארשי לש םהיתולפתל םחתפלו ,םימחר ירעש
 היבצע ירעש תא חתפ הז רפוש -- םימשבש וניבא ינפל
 םירענה .גוזכ השארב שקשקו עצלאמ לש םיסורההו םיטורמה

 ףופכה העורתה ילכ םע םהל ושענ םיסינ -- רפוש לוק ידמוח

 תא שמשה קחצי הב ףיקהש הלועמה הרימשה תורמל .הזה
 -- עוקתו ךולה וב ועקתיו והוגישה ,םינטקה ,םה -- רפושה

 תרזעל ולעו 'לודג,ל ולג -- 'ןטק,ה תסנכה תיבב םהל רצבו

 תורצ ומתשמ .םישוטנ "תומש,ה םש רשא הילעה דעו םישנ

 בשיל השקיב עצלאמו רפושה תקוצמ הרבעו םינבדבודה

 המוקב רקוב ידמו ,ףרוחה לש ןזגור הילע ץפק -- הולשב

 הלילב ןכש ,םיכלוהו םיטעמתמ רדגה ישרקש התליג התטממ
 ידכ םהישרק תא "רדח,ה ידליו ארמגה ירוחב םהמ ולטנ

 תיבהמ םתא וחקל רשא המדאה יחופת תא םהיצעב תולקל

 .תורחואמה ברעה תועשב םנובער תא טיקשהל

 י"כיבמ םידסיימ לש תומש 7 רסומ קיטשרעה בקעי 'ר

 שובייל 'ר יבא ץמייטש ארזע 'ר ,ץמייטש ריאמ 'ר :םהו -- הז

 יבא קחצי 'ר ,השמ 'ר יבא ץנאג הירא בקעי 'ר ,גרבנזור

 וילעו טלש ,קילג קיצייא 'ר יבא בקעי 'ר ,רגרבצרו םייח 'ר

 .שדוקה ןוראב היה קבודמ ,קילג בקעי 'ר :ורדונ םש בותכ

 ...ןבר תיב לש תוקונת ולא -- !!יחישמב ועגת לא,

 ..ןבו תיב לש תוקוניתב לכתפמ ה'בקהש ןוויכו,

 .(ב יתבר הלכ) ''םימחרל ופעכ ךפהנ דוימ

 ןוילעה תסנכה תיב ירוחאמ

 ג"כהיב לש ולתוכ ןיבל דירפ-לסוי-המלש לש ותיב ןיב

 -תמדא היתחתמש ,תילולת תרוצב המדא חטש חתמנ ,ןוילעה

 רבעמה ליבשב ,העגמ םוקמב תלפתשמו תעקושו תכלוה הרפע

 תושר ןיב םישרש רדג התצח םינפל .וב תעלבנו םיכרד יכלוהל

 תקולחמב התיה היונש הילע התולעבש העבגה עקרקל םיברה

 ,ערזנ אלו ,דבוע אל הז עקשמ .תסנכה-תיב יאבגו המלש ןיב
 ודובכ םלוא .ותברקב םינגה רתיבכ -- קרי לכ וב הלע אלו

 גישמ ול היה אלו ,וב רמתשנ תסנכח תיבל ותונכש חכמ

 וז אלו .ולש הניאש וז תושרל םלועמ םדא סנכנ אלו ,לובג

 תפסות ןיעכ הז המדא בוטרוקב תוירבה וארש אלא ,דבלב
 ןהל הנתינ הערמה ןמ ןבושב תורפה .הלפתה תיבל השודק

 הצבצבש אשדה תמיתחב ןמוטרח תא וחניק אלו הריתי הניב

 ידצ ינשב םיבשע שולתל םכרדש םיזוואה םתואו ,היתועלצב
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 םסרכ תא ועינה אל ,םקפז ךותל הזפחב םדירוהלו םהירוקמ

 ךורדמ םהילגר תא וריקוהו ,הזה םוקמב ופייט אל ,ךליאו ךליא

 ןושרג יר ,ןיידה יפב העקתנש הכלהה םגו ליאוה .ויאשד לע

 לש יטופישה ודמעמב העירכה אל נ"כהיב לוממ ררוגתמה

 םהו -- ס'דוד- לטנוי 'ר ,םבר תיב לש תוקונית ואב ,שרגמה

 -- אתכמסא ואצמיו המלש לש ותיבב ןכושש ת"תה ידלי

 ואובי -- שדוק -- נ"כהיבו שדוק-רדחה :השעמל הכלה ועבקו

 "הכילה,ל הכפה הכלהה שדוקל שדוק ןיב וקחשיו םישדק ןאצ

 ,אטח םעט ומעט אלש םיקדרדה וטלמנ הז שדוקמ םוקמל --

 לצמה ,שרדמה תיב ץע לש וינבדבוד-ימודא לש םמעט דבלמ

 עצלמ לש התושר אלב ונממ ושלתש ,םייגופצה ויתונולח לע

 ,יברה םהל קינעהש יאנפה תועשב םיאב ויה המש .תישמשה

 דוחייבו םיניבה ימימ ןויצ ירישל הבהאה חור וילע חונב

 םידימלתה ."'תללוגתמ המש ךרדה םא לע,, רישה וילע בבחתנ

 ןירקמה ,וינפב םיכפשנה חצמ יטמק תעונתב וניחבהו ומדקש

 ויתפש לד לע רישה ול בציתי טק טעמ דועו. םייובח םיעוגעג

 ועשעתשה ,הז םוקמל ורהימו דחא-דחא םיטמשנ וליחתה --

 וכרע ,םיבורח ינצרחב וצעטצהו םירותפכב וקחיש ,וששוגתהו

 ירבדמ רבד רייתשנ אלו "תרויע הרפ,,ב ורגתהו "םיאובחמ,

 םיתב-ילעבה .םשל והואיבה אלש םבר תיב לש תוקוניתה

 וללה תוטועפה לש םהיתושיחר תא םתוארבו םש ךרד םרבעב

 יפמ,, :קוספה תא םהילע וארק -- םהלש ךותבכ םש םישועש
 ."זוע תדסי םיקנויו םיללוע

 םימכח ידימלת ולא --- "וערת לא יאיבנלו,

 יטעמ שדקמ, לש ותברק תשודקב שדקתנש הז םוקמ

 ערואמ ידי לע הלעתנ םבר תיב תוקונית לש םהיפ לבהבו

 הילהשמ 'ר לש ויוולמ ורחב וז הבחרב :דחאכ םמורמו הגונ

 ונוא תא הב חינהל ,הלעמ לש הבישיל שקבתנשכ ,ןיידה

 ותיב הלהשמ 'ר אלהו .רמ דפסה הז ךרד רשי םדאל רושקלו

 לש הוקמה ימיכ וימיש ,קיתע הוקמו היה ןותחתה בוחרב

 תוקולח ךכ לע -- וירוגמ תיבמ והוקיחרה המלו -- ןלבה ךלמ

 רטפנה לש ותימע ,ןיידה ןושרג 'רש םירובס שי תועדה

 ונממ היה קחורמ השמ 'רו ליאוה היה רובס ונממ ריעצהו

 םימעטמש ,הזל הז םיבוהצ תויה ילבל השרוב תא םטפש ימי לכ

 'ך -- םינשל השרוב תטיפש תא םהיניב וקליח םייפרגואיג

 -הלהשמ 'ר וליאו יחרזמה וקלחב לארשי תא טפש ןושרג

 'ר האר ןווכתמב אלש הז יטופיש דוריפב ;יברעמה ויצחב

 ףוסב ילמס ןוקית ונקתל יאדכש ילאיגילוק םגפכ בוטה ןושרג

 ,ומצעב "ארפוש יאה,,ב לפטל רמאיו לוגדה ותימע לש וכרד

 .ושרדמ תיבבו ,דפסהבו "תופקה,,ב ,םילהתה תרימאב ,הליבטב

 'ר עיבה ותאוצבש רפסל םיעדויה תמא-ידיגמ םנשי

 'ר ונב לבטנ ובש הוקמ ותואב לבטיהל ונוצר תא ה'להשמ

 ..ףסונ םעט שי ילוא .ויבא ינפ לע תע םרט רטפנש ,שובייל

 יוארה דובכב האשינ הלהשמ 'ר לש ותטמ ,הכ םאו הכ םא

 תיב אוה ןותחתה בוחר תישארבש ותיבמ ויצירעמ יפתכ לע

 "בנגנ,ה הרותה רפס ותעשב רבעוה םשל) 'אקנקירמא,ה
 םשמו יברה בוחרל הטנ ,זכרמב רשגה ךרד ("םירוחב תראפת,,מ

 ותמשנ יוליעל תופקה וכרענ תסנכה תיבב .הוקמה רבעל

 .וניבו ת"תה ןיבש שרגמה ןכוד לע בצוהו אבוהו ,אצוה םשמו
 .םיבוטה וישעממ השעמ םוש םהירבדב וענמ אל םידיפְסמה



 השרוב ןורכז רפס 10

 .השרוב לש הדוה הנפ (קידצה ףסאנ הערה ינפמ יכ -- םינברה ןיב .םיננוקמה יפ לע ופחר ותועינצו הרותב ותדיקש

 לודג םדאש הלוכ השרוב העדי זא .'וגו דובכ יננע תוקלתסה הבר רגאה .מ .מ ברה םג עיגה ותיולהל ואבש םיחרואה
 ישודיח ינועמ הרותה תא םייקו קחד-ייח יח ,הברקב יחש ןורכזב ורייתשנש וירבד תחיתפ .הלש הבישיה שארו חבישיוד
 לע ולע -- ותויח -- םייחב םשרש ןירימט יוליגו ותרות סנכנו ךישמה וז חורבו -- "םיקולאה לע הלע השמו,, :םה

 םמויק לע םדאל הליג אל יכ ,הלודגה הפירשה ימיב דקומה ,וייחב .םתומב ש"כו םהייחב םיקידצה תלודג ןינעב ךבסנו

 .ןוילכמ םליצהל ושוחיש ותומבו) "להואב תומי יכ םדא,, הרותה רבד תא ומצעב םייק

 "םייח-ץע,, תסנכה-תיב
 תונחמה יבש םחיש וכפש הב ,הטילפל ראשנש ןורחאה תסנכה תיב

 השרובמ םידוהיה ןורחא תאצ דע ונוכמ לע דמעו

 לודב ,תימואלה ותשבלתב ינרקס 'לציגייש, בצינ ןימימ הטמל הלודגה הפרשה רחא הנבנש ,"םייח ץע,, תסנכה תיב

 תארימו םהל ךייתשמ וניאש השוחתב תידוהיה אירבחה ןמ שורפו קילמ לאומש ,ורבדל ,ביצה וגגל םיפערה תא .ומדוק תא הלכאש

 .םידוהיל הז שודק םוקמל דובכה שרומרמ ירפכב 'םיניבל, רכמ גרבנזור בקעי ליעפה ואבג .ןרהא ר"ב

 ,גרבנזור בקעי : הנומתב םירכומה םה הלא .ותיינב תא ןמימ ךכבו

 הידוהי ןורחא תאצ דע ותשודקבו ומויקב ראשנ הז טעמ שדקמ ןמחנ ,הטאר יבצ"םהרבא ,גרבנזור יכדרמ ,ץיבופופ םייח ,ובאס יבצ

 .םעט הזיאמ עדונ אלו הב הרייתשנ תחא השאש םירמוא .השרוב לש .רטכורפ קחצי ,גרבנזור
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 יםייח-ץע  תסנכה תיב תודלות הלאו

 גרבנזור שובייל 'ר השארו השרובב התיה הדבכנ החפשמ
 .היה חלוממ רחוסו בהלנ "השרוב,, דיסח ,קהבומ ח'"'ת הז .היה

 ,ושאר לע תינועבצ הפיכ : תינוגססה ותשבלתו ינוציחה והארמ

 תורוחצ תואקמזופ ,שובל היה ןבל סלטא-יסנכמו טמאסמ הייזח

 .וילגרל םילדנס קפס םילענ קפס ןהש םילענמ ךותב תוצוענ

 הארמ ול וויש הלא לכ -- הב בוחת ךורא הנקש תרטקמ ויפב

 והשעמ .רוביצ יכרצב קסעו ועבטמ היה רוביצ שיא .יבר ינפ

 םשב ארקנ ןמז רחאלש) ולשמ תסנכ תיב דסייל היה ןושארה

 ,םירחא השעמ ישנא לש םעויסב הנבנ הז ס"נכיב ("םייח-ץע,

 -טידיזה זיולקל ךפה םימילש) רשגל תחתמ םיזילטיאה יתב דיל

 היהו ג"'הבמר תפוק תא םידוהיה יתבל סינכה םג איה (יבוש

 םיסרפתמ ויחילשו אוה היה -- הנשה תאצ םע .ןושארה השארל

 תא .תומורתה יפסכ תא םיפסואו ,םיתבב םירקבמו ,בושייב

 .ויה ץינ'זיו תיבמ ויאישנש שרומרמ ללוכל תורישי חלש ףסכה

 םירדחו שממ "לשא,, ולצא ולביקש םיינעל היה חותפ ותיב

 ינפל ,םימי תוכיראל הכז שובייל 'ר .םתושרל ודמע םידחא

 ךישמיש -- ןמחנ ונב רפסמ -- ל"ז אבאל הויצ ותריטפ
 דימתהל וילע דקפו םירבדה תשלש תא וידיל רסמו וישעמב

 חקפיש ;ותיב-ינב םיינע ויהיש :םרידאהלו םלידגהל םהב

 לש ונב היה אבס .נ"הבמרפוק שארב דומעיו ; תסנכה תיב לע

 :ול ויה םיחא ינשו (ומש לע ארקנ אבא) גרבנזור בקעי 'ר

 ונארקנ יכנאו ריבע-םהרבא יחא) ןמחנ 'רו ריבע-לדיא 'ר
 .(םמש לע

 לארשי ץראל הלוע ןושארה גרבנזור בקעי יר

 אבס יבא לש ושפנ התויא ןמלאתנש רחאל ותנקז תעל

 יכ) ופגב שדוקה לא אובל הצר אלשמ שדוקה ץראל תולעל

 רפכו, :ןאכ רמאנ :הוש הריזגל "רפכו-רפכו, הארנכ שרד

 המ -- "ותיב דעבו ודעב רפכו, ןלהל רמאנו "ומע ותמדא
 רוחבל רוכבה ונב אבסמ שקיב ךכיפל ('וכו ומע ותשא ןלהל

 .וצפח תשא וינפב גיצהו רחיא אל שובייל 'ר .השא ורובע

 םעונב תוזחל ידכ ויניע תובג תא ישוקב םירה שישקה "ןתח,,ה

 הרשי יכ יל חק התוא :רמאיו ןעיו -- ונב ול ךדישש וגוז תב
 כ"נמו הנירב ןויצל םהינש ולעיו -- הפוחה םקותו יניעב

 .א"בב תות תפצב

 ויבא תרוסמב ךישממ ינשה גרבנזור בקעי יר

 בקעי-םייח 'ר ויתחת םקש שובייל-הירא 'ר לש ונב

 הרות ןב .ויבא לש םיבוטה וישעמב ךישמהל בר ץרמב שגינ
 -- קושבש ירכנל וליפאו םדא לכל םינפ ריבסמו בקעי 'ר היה

 ויבא םע דחי ללפתהל קיפסה דוע ותורענב .והובביח םלוכו

 ויבא ומיקהש םייח-ץע (וידסיממ היהש) ןוילעה תסנכה תיבב

 יניב ,וירזוע רבחו בקעי 'ר ךלה -- ויללפתמ תא ליכהמ ןטק

 ףסוי 'רו (זוזאג רציימ -- "קינדואס רעד,,) ,רדיו קחצי 'ר םה

 ןושרג 'ר לש ותיב תא הלזי'צה רוזיאב ושכרו דועו גרבנזור

 טנפלא ןושרגו גרבנדיירפ םהורבא םשב םדא ידיא ושכרש

 .תסנכ תיבל והורישכהו
 ושמש תא תסנכה תיבל ןמיזו םהישעמ תא 'ה הצר

 11 ה שרוב

 .ןיינמ עדי אל שיאו םיקחרממ אבש 'קדצ"רג, לש ותומדב
 םירונתה דחאמ ץג אצי (ו"פרת) אבס תריטפ רחאל הנש

 .המימשה תובהלב לעיו "םייח-ץע,,ב זחאיו תבשה תולח ופאש

 ולגתנ תוכורחה ויתומצעש רגה תא םג ופפיל שאה תונושל
 עובשש ויה םירפסמ) .ןשדה-תמירעבש תושחולה םילחגה ןיב

 םהרבא ןב םהרבא 'ר הארנ תישילשה הדועסה תעשב ןכל םדוק

 םזפמו אבנתמ ,זזפמו ךלהתמ ,בל-בוטו חמש ,תילטב ףוטע
 הפירשה םוקמב (...ןדע-ןגב ינא אבה עובשב :הנושמ ןוגינב
 השא -- לילכ אוה ףא לעוהש -- שדחמ תסנכה-תיב םקוה

 .השרוב תיצחמ הלכאש הלודגה הקילדב -- ץ"רת תנשב 'הל

 'םייח-ץע,, לש 'ויצע,ל םילכנתמ 'םיקלוד-ירהוד,ש היה המדנ

 ותוקת לאל םושל ורמאיו רפאל םוכפהיו םוכחיל םימעפ הז יכ

 ןינמה דועבו ,שאונ רמאיש בקעיכ שיא אל לבא .בקעי 'ר לש

 ופרשנ םגמא םיצעה :ובלב הבשחמ הלמג ,יטרפ תיבב םייקתמ
 ףצקה אצי םיצעה לע םאו ...םייח קבש אל "םייחה-ץע,, לבא

 ה"בקה ךפש רבכ יכ םמוקמב הנדמעתו םינבאה הנאבת --
 "הרצ םימעפ םוקת אל,,ו -- םינבאה לעו םיצעה לע ותמח תא

 יברה לש נ"כהיב אוה ,ישאלאס,ה ול דמוע הנה .איבנה רמא

 יברה ןיאב ,ותוממושב םיברה וידיסח תא ותעשב טלקש

 -ץע,,ל ןינבה יהיו -- טגיסל עסנו בקעי 'ר דמע -- השרובב

 שדקוהש ,שרגמל ועסוה ויצעו וינבאו קרופ תיבה .הנקמל "םייח

 והאור והירהו -- גרבגזור בקעי לש ותיב לומ שדחה ונינבל
 .ומוקבו ובכשב

 םלועב רחא רבד -- רפסל ןבה ףיסומ -- אבאל ןיא התעמ

 החפשמה תלכלכ ,תלפקתמ ותסנרפ .הנוב אוה רשא תיבה דבלמ

 םולשו חנזומ -- חזרמה תיב .לסינ ,אמא םכש לע תלפונ

 יהיו לדגו הלועו חמוצ "םייח-ץע, לבא -- ערפומ תיבה

 הארמל הפיו האנו לודג ןינב -- תיזג ןבא יונב תודמ תיבל

 ויתונולחמ עקוב ויללפתמ לוקו םיתבה לעמ ךלוהו הבגתמ וגגו

 םיעצורה דע טחמה ישפותמ :םיללפתמהו םימורמל אירממו

 -יחייטו םישרק-ירסנמ ,םהיבטוחו םיצעה ישרחמ ,העוצרב

 'ר אוה םהמ דחאו) םינועש ינקתמו תורסנמ ילעופ ,םירונת

 עובקה םדמלמל היה הז הרות-ןב ידוהי .רכאמרגייז רד יכדרמ
 הדמע תיתרבח המגמ -- "םייח-ץע,,ב ןינמה ימזוי .(הלעמלש

 ונוקת לע אב אכדמו באוכ ילאיצוס לווע -- םהינפ דגנ

 ינע ןיב ודירפהש תוציחמה ולפנ ןאכ .הז "טעמ שדקמ,ב

 םירחאה הלפתה-יתב ילתכ ןיב דוחייב וטלבוה לוכיבכו ,רישעל

 םילעופ ,תוכאלמה ילעבו םידוהיה ילד לש םתבישי םוקמ --

 םהיבשומ תוצקו ברעמה ילספס תא ואלימש םינויבא םתסו

 םיפסומו ישימחו יעיבר) "תובילעמ,,ה תוילעה ; םורדו ןופצ לש

 ודבכש "םידוכיכ,ה -- םלוכ לעו םעה יטושפל קר ודעונש

 הפקהה וז ,"םילד רזוע,,ה ןוגכ ,"םידבוכמ,ה ישאר לע םדבכב

 םירזוח ויהש םישרהו םילדה לש םדקדק לע הדריש תישישה

 תא ףיקהל םעה יאכלח ולכ רשא דע הברה םימעפ הילע
 -- ופוסו "ונירומ-הרומ, התלהתש וז הפקה ,"רומאלב ,ה

 ונתחנא ןמז,ל 'ונתחמש ןמז, תא םלצא הכפה -- תוינע תרוכזת

 "םילד רזוע,,האוב דע םברקב ברוצו םבלב רקנמ היה ןובלעהו

 םבל לא ונתנ ותעיסו בקעי 'ר .םתוכהל ףסויו -- שדחתמה

 לארשי ילמע ידיב תתל שי :רמוא ורזגיו הז לפשומ דמעמ
 תויהל וכרטצי אלש םהלשמ תסנכ תיב לוהינב תואמצע

 םיקרזנ םירוריפ לבקלו םיפיקתה םיאבגה ןחלוש לע םיכומס
 .(םימודמה) "םיריבג,ה לש "'תופקה,,מו "תוילע,המ ורשנש
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 קחצי ,רלדנסה רטפא ריאמ :"םייח ץע,,ב םיייצשה

 .לקנעיו רדיו

 ! המ םוש לע "םייח-ץע,

 תיבל םשה ינתונ תא וחנה םימעט השלשש םירעשמ

 תומוקמ הברהב ומקוה ול המודכש) םילעופה לש םתסנכ

 -- (שרומרמב

 תלפתב םדי לע הלגנ) ילשמב ואצמ שרופמ קוספ .א

 (םתייאר-הדשמ התיה הקוחר המלש ילשמש ("רמאי וחונבו,,

 ; "הב םיקיזחמל איה םייח ץע,

 עיפותש הנושארה הלמה לע לרוג וליפהו ומידקהש שי .ב

 'םייחה ץע,, םהילא אציו -- תישארב רפס תחיתפב םהיניעל

 ; ..ןגה ךותב רשא

 םייחה-יצע, וב ונכתנש םש :םירבוסה הלאכ ויה .ג
 תיבל םג טלחהב םלוהו םאות הרותה רפס תא םיקיזחמה

 םישועה ,וב םיללפתמה ידי תא קזחל יושעש ,םהלש תסנכה

 ; הכאלמב

 םה תיבה יאב בורו ליאוה :רחא םרוג םיפיסומ םירחא

 .םתיב ינבלו םהל היחמו םייח םינתונה םיצעב םישועה

 איה תומישר ישרוד לשו -- תישימח הביס וליפא תמייק

 רוקמ אוה ה"בקהו (טי ,כ 'בד) "הדשה ץע םדאה יכ, --

 -רוקמ ךמע יכ,, :לארשי ךלמ דוד י"ע רומאה רבדכ םייחה

 ,די 'שמ) "םייח רוקמ 'ה-תארי,, :רמואו (י ,ול 'הת) "םייח
 ינפל ךלהתא,, :ורמאב ושפנ תא אשונ אוה רחא םוקמבו (זכ

 יתבו תויסנכ יתב םהו -- (ט ,זטק 'הת) "םייחה-תוצראב 'ה

 תחא, :בותכש ןינעכ םהל קקותשה הז קידצש תושרדמ

 ץעה תא היחיו םייחה לעב אובי (ד ,ול םש) 'וכו ...יתלאש

 ךלמ ינפ רואב,, תוזחל "םייח-ץע,, ותיבל אבה םדאה אוה --
 .(וט ,זט 'שמ) "םייח

 םירבדה םיאילפו םיהמת ,םרב

 םירשיהו םיבוטה "םייח ץע,, יללפתמ
 םירה ירקועו יניס הרותב ויה אלש

 השידגה אל האסה הב םתעידיו
 השירפה םהמ הירתס הרותהו

 !? השירד ללכל םירקיה ואב הזמ"יא
 השיחלב הב וללפתה הלחתבש אלא
 השיתה אל הב םחכ תאש הרות ישנא םג

 יהשיטל,ב םשה תא ושרדש םהו

 השירחו הדובע-תכאלמ ישנא ויללפתמ תויהבו
 השיגו החיש לש עגמ לכ םתא ןיאבו

 ...השירפה לע רכש ולבקו תיבה תא וחנז

 םיזזמר ורסמנ "שורד,ה לע םירבדבו ליאוה
 .םיזורחב םונעבקו םיבושחכ םוניאר

 הפצר אלל ,וילתכב דמעש ןינבהו תובר םינש ורבע אל

 ,אב קוחרמ ותעושתו סנ ול שחרתנ ,טוהירו דויסו חיטו

 רחאלש םינשה) םהה םימיב .ץראה תוצקמ -- ותמלשהו

 ינמורה טנמלרפל תוריחב ימי (םיברב העדונש הלודגה הפירשה

 עודיה רנטסק לש ונתוח) רשיפ ףסוי ר"ד רקיב השרובבו

 המישרה דמעומכ ,אוה (דלונירג לאיכלמ לש ויתומשאהמ

 השרוב

 לש םהיתולוק תא שוכרל ידכ אב ,םירחבנה תיבל תידוהיה

 קיתב ויניע ןתנ ןנד בקעי 'ר ...ודיב ןמוזמ ףסכו -- לארשי

 ולכיהב רקבל תובידאב ונימזהו חרואה לש ויחש תיבל תחתמש

 תיזחל לעמ .א :תועתפה יתש ורובע ונכוה םש .וב םואנלו
 "ףסוי-תיב, -- תסנכה תיב לש שדח םש ססונתה תיבה

 ףריצש הלימ-תירבל תואקדנסב דבכתה -- םינפב .ב ; (רשיפ)

 בחורמו בל-תמושתמ ןבומכ םשרתנ חרואה ...ערואמל בקעי

 תחיתפ תא -- רקיעבו) ובל תבחר תא אוה ףא חיכוהו בלה

 תא ול שיגהלו "ותיב,, תא ללכשלו רמוח ןימזהל הרוהו (ודי
 באז ר"ד ,רחא לודג ידוהי עיגה ןכ ירחא עובש ...ןובשחה
 תידוהי המישר לש הדמעומו הינמור תודהי שאר ,ןמרדליפ

 תורטשש הלגתנ םימיל) ודיב ףסכה רורצו -- תינויצ אל

 לש םהיתומורתמו הקדצ לש תועממ -- םהינש ידיבש ףסכה
 לע ודמעב ןמרדליפ) ויה השרוב יפרשנ רובע םלועה ידוהי

 עברא יתא ןאכ :חרצו וקנראב ףפונ -- שרדו רמימלאה

 -- םכדיל םרסמל יתאבו םכרובע ופסאנש 'םיאל, ףלא תואמ

 ץע, -- הכ םאו הכ םא (ודסחכ ול לומגל םהילעש רורבו)

 בקעיו -- ונוקיתב חמשו ולולכשב שש ,ותראפתב דמע "םייחה

 לכ תא הלת ויפנע לע -- "םייחה .ץע,, .ץלעו בחר ובל --

 ירחא וליפא ,ושמשו ואבג ,ולהנמו וריכזמ היה :ויתוישע

 תושעלמ ודי הקספ אל ,וחכ תא ושיתהו והודקפ ויאולחתש

 התא םש -- החלצה אצומ התאש םוקמ לכבש תמחמו .וב

 הואתה תמשא וילע וליטהו בקעיב ויה םיאנקמ -- האנק אצומ

 וררועו םהיניע וב ונתנ 6! אקווד) םילעופ לש הצובק :הררשל

 םג אלא דבלב ותנוהכמ ודירוהל אל וממזו ודגנ תקולחמ

 המיזמה ...ויבאו אוה ,אב םשמש ןוילעה נ"כהיבל וריזחהל
 הנחמל ותולג םוי-דע -- ותואבגב דימתה גרבנזור בקעיו הלכוס

 .םמד תא םוקני תומקנ לא -- ויביריו וידהוא םע דחי ץיבשוא

 'ןורחאה , תסנכה-תיב

 דמע השרוב יתב וללדנש םוקמב ינוציקה ןותחתה קלחב

 ורסח יכ ול רדה אלו ול ראות אלש דחא תסנכ תיב עונצ ול
 לש ויתולפת וב עימשהל עבקנש םוקממ ושרדנש תודימה וב

 היה ינע :ומצע תוכזב הקילדה ןמ לצינש אלא -- לארשי

 השענו הלודגל הלעש טושפ םירוגמ-תיב ,ץוחבמ-לדו םינפבמ

 האר .תוניכרו תועינצ ,תוחיחשו הענכה רמוא ולכ .הלפת תיב
 םירזופמ םהיתבש ,ויללפתמ לש םשפנ-תונעב תולפת עמוש

 םידמוע הז םילד להואב ,'ה םעונב תוזחל םיאבו ןותחתה רוזיאב

 בוטיקו בוסוק ירהמ םתדר זאמ תוקיבד האלמ הלפתב ויה

 ויתופעלז תא חורה חלשב יהיו .קמעב תודיסחה יניערג עורזל
 דצל ויפנכ תא -- השרוב יתב לע םקירהל שאה יפשר תואשונ

 הפירשה ץורפב ישש םוי ותואב שאה וב העגנ אלו םידק

 .הלודגה

 השרובב יבושטידיזה זיולקה

 ינבאמ תחא ,בושטידיז תלשוש ירחא וכשמנש םידיסחה

 םעיגהב -- תיאצילגה תודיסחה רתכב התיה הצובשש רקיה

 -יעטנ וב תעטל בחרנ רכ הליחתב הב ואצמ אל השרובל

 תדחוימה םכרדב םיאלפומה םהיבר לש םינמאנ -- םינמענ

 םוחו תוקיבד רודח ינוטונומ -- ינשערה םחסונב רקיעבו

 ץינ'זיו תוכלמל הבורב הפופכו התיה "השובכ,, השרוב .ימינפ
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 חטובו טקוש ידיסח טהלב ,תועמשנ תחנב היר"ומדא תולפתש

 תבהאמו ,רצויל לובג אלל ההימכמ תעבונה השודק המיענבו

 .הבהאב -- רחבנה ומעלו לארשי ומעב רחובה ,ארובל רקח ןיא

 השרובלו ללכב שרומרמל וז תודיסח העיגה הב ךרדה יהוזיא

 םיטפרקבש םירהה-ילועשמו תויאיגהש :רעשל השקי אל טרפב

 םרותב םידוהי ,םהילותיפ יכרדב ןופצה ןמ ,וליבוה םייברעמה

 םבלבו ןיליפתהו תילטה קית םנולקצבשכ ,היחמ תורוקמ ירחא

 םבר תיב יחילש וללהש רשפא .תובהל בצוח שדוק שא --

 םיעבשומ ,ט"שעבה-תרות-ישרוי רתיכ ,ותמצע תא הארש ,ויה

 קמעב תודיסחה יניערג עורזל בוטיקו בוסוק ירהמ םידמועו

 .הז הכרב
 אקניפס תודיסח שרומרמ לש הברעמב התלעו החמצ ןכ

 לש תבורעת תיבושטידיזה תודיסחה לש היתוחולשמ תחא --

 תיטפרקה היסורו הינוליסנרט דע הטשפתהש ...רתסנו החלגנ

 םירהונה תובבר תא הלהינש ,תאז הוילש תודיסח תרדגומ ךכו

 בושטידיזמ תינחור הקיני .א :םימרז השלש לש גוזימב הירחא

 ;זנאצמ דומילה ךרד .ב ;(הלפתה חסונ תא הלטנ םג םשמ)

 השרובב (ז--וער ט"שעבה רפס) 'זלבמ 'ה תדובע טהלו .ג

 'רכ םיר"ומדאה ינושאר לש םעמש םהילא עיגה םא אוה קפס

 השרובל .ל"קוצז לקיזייא-קחצי 'רו רעב רכששי 'ר ויחאו יבצ

 םוקמה תא וויאש תוחפשמ המכ י"ע וז תודיסח הרדחוה

 םיעודיה .םיאקניפס םטועימו םייבושטידיז םבור ,םהל בשומל

 בילטוג ילעקעי-בקעי 'ר ןושארהו שארה :םה ,םהבש

 -- ינשה ;השרובמ ןיידה ,(הרותה לע "בקעי לגי,, ס"חמהעב)
 לעב ,היצניפורפו הגיזמ תיב-לעב ,ץיבובייל "ילא ןתנ 'ר

 אוה -- ישילשהו ;קהבומ הלפת לעבו הרוצ שיאו תודמ

 זכרמב חמק תנחט לעב) ףוסוליפו ןויצ בבוח שיפ ןויצ-ןב 'ר

 לש םתולעבל הרבעש ירחא םג ,ומש לע הארקנש השרוב
 םהילא וחפתסנשמ .דועו גיצ ארזע םשב דחאו (רטכורפ םיחאה

 .יבושטידיזה זיולקה ןינבל ושגינ ,םיפסונ בושטידיז ידיסח

 תא הצוחה רשגה דיל הלזיצה לחנ תפש לע םקוה ץע-ןינב
 .םיקלח ינשל רפכה

 םיעקוב וליחתה ויתונולח דעבמו הלפתה-תיב חתפיהב

 'ר לש ויתומיענ םהו -- ןזואל םיבירעו םימיענ תולוק םילועו
 אל .שא תובהל בצוח הפ ,לשמל התיה ותליפתש הילא ןתנ

 תורצח ידיסח ךותמ םיבר הכשמ ותלפתו םיטעמ םימי ורבע

 לא עומשל ידכ זיולקה לש וחתפ לע ואבצש ,םירחא םיכלמ

 תחא הלעמ דוע .ותלפת לאו הילא ןתנ 'ר לש תינלוקה הנירה

 :שרדמ תיבל ותאשעש איהו -- הז הלפת תיבל התוולתנ

 ידיסחו ליאוה .םתינסכא תא וב ואצמ םהידמלמו הרות-ידמול
 הציפהל םתדיקשבו הרותה תעידיב ויה םיניוצמ בושטידיז

 זילטיאה ןיב ענטצהש זיולקה לש וירעש ולעננ אל ןכל ,םיברב

 העמשנ תיברע דע תירחשמ .הרות ישקבמ ינפב רשגה תיתחתו

 םימשבש םהיבאל םבל חיש יכפוש יפמ תאצויה תברועמ הלומה

 םיירט םיכרבא :םבר תיב לש תוקונית לש םהיפ לבהמו

 ; זיולקה ישבוחמ ויה םהינתוח ןחלוש לע ןיידע ויה םיכומסש

 יתכריב בשויה קלופ סלקזח לארשי 'רמ ,םיגוסה לכמ םידמלמ

 דע השרובמ םיינע ינבל ח"ת,ה לש ודמלמ ,"הסורטיק|,,ה
 לש םהינבל ותרותמ שירפהש ,רזעילא 'ר 'יאלבזיר,ה דמלמה

 אצת םהמ, ירהש םיינעה ינבמ רהזנו) דבלב גולוכי יבורמ

 םנכשמ ואצמ יקדרד ירקמו תוקונית ידמלמ .(אליממ 'הרות

 .תיבה ילתכ יב

 םדנ המימשה הלודגה הפירשה תובהלב זיולקה תולעב

 תויסנכה יתב ןיב ורזפתנ ויללפתמ ,הילא ןתנ 'ר לש ולוק

 ומיקהל וב ןינעהו ןוצרה ררועתה אל בוש -- הטילפל וראשנש

 ,רחא זיולקל רבעו ותלפת תיב קיתעה הילא ןתנ 'ר .ורפאמ

 ותיב תברקב םקוהש "שדוח"ידמ,, נ"כהיב אוהו -- יאצינ/זיוה
 .ותמדא לעו (אוה ףא קהבומ הלפת-לעב) ץמייטש לכימ 'ר לש

 וללפתהש הלפת ילעב ינפל ףופכ הילא-ןתנ 'ר בשי תחא הנש

 םירבועה שארב ודמע הרות ינב םיכרבא ינש .ץינ'זיו חסונב
 ףסוי המלש 'רו רגרבצרו בקעי 'ר :הז נ"כיבב הביתה ינפל

 אתביתמ-שירכ ןהכל) השרוב תא ןורחאה בוזעב -- .ץיבוקרמ

 (לגוטרופ איסוז יברה לש ותשירפ רחא ,ןלוקסב ברו סאיב

 ,רמז יכימנמ ידיל רבע םיפסומה דומעו תיצ"שה ותוכז העקפו

 ןנר ,םנווגב קנחנ םלוקש םינזחה ירחא םיננרמ להקה ליחתה

 תא םלוכ ונתנ ?!םינפבמ םוגמג ילעבו ץוחבמ הלפת :ןוטרו

 םיחלופ ויתומיענ ימער וליחתה דימ .הילא-ןתנ 'רב םהיניע

 םחורל רז היהש בושטידיז חסונ .יאצינ'זיוה ג"כהיב ללחב

 -טא ,וידעומב דדוב הברה ןמז ראשנ אל םיללפתמה בור לש

 ויה םנמא .ויתולפתל יוויל ןתנש להקה ןושל לע הלעו ףצ טא

 דחאה, לע םהל הרח בטיהש ,וחסונבו םברב םיקבדה םהיניב

 חילשלו םשחל ןוקצ ךפשיהב הנפ שארל היהו 'רוגל אבש
 אב, יבושטידיזה דיסחה ,אוה .ונוק ינפל אטחתמה רובצ

 ומישיו -- "...והוחלש רשא םיאצינ'זיוה ויחלוש דעב ןנחתהל
 -ךורבו םינמא,הו לק לומלמב וליפא והועייס אלו םהיפל םוסחמ

 | .םתיינע הכמנוה 'אוה

 .רגרבצרו השמ 'ר היה חסונה לש םיפירחה וידגנתממ דחא

 ךליהש רזה עטנב ,וברקב הנוכנ התיה אל (תיאצינ'זיוה) וחור

 זגורו תובצע -- שדחה ןוגינה עמשיהבו ,נ"כהיבב לתשנו

 ןענמל ידכ וינזא לעמ הרס אל ותילט תרטעו וינפ תא וסיכ

 חסונה ול ץרפ ךדיאמ .ןהל תובירע ןניאש תומיענ עומשמ

 -ינשב קר םיוק יגרוטילה טוקיובה .םיללפתמה ינזאל וכרד תא

 ינפב דומעל היה לוכי אל שיא יכ ,הנשה-שאר לש םימיה

 ,םינוטה תופילחב ילנוסה ונויגהו וילוסלס תוקדו ויתורימז םעונ

 האירקב לחוהש "םיבוט םייחל םותחו,, עמשיהב הליענה תלפתב

 םלואה לכ ינפ לע הטשפתהו םיפסה תומצ וענש דצ תמעור

 ושח -- חיש תכיפשו ישירח לוקב הלמח ינונחתל הרבעו

 ימש תחתמ טמשנו ךלוה םבר חסונש וארו ץינ'זיו ידיסח

 תודיסחה לש הכרע תצקמ לע ודמע דומע יכ ,הזה תיבה

 התרמז םעונב ,וז תלשוש תיבב תיאליע תוקיבד תפעורה

 חרואו הרעסו הפוסב םימורמל תעקובה הלפתב ,הזוע םעורבו

 רפסמו םימיה וכרא אל .הרוהטו הטושפ ,'ה תדובעב הכרד

 תמחמ םצע קחדהו הלעו לדג יאצינ'זיוה "שדוח ידימ,,ב םיאבה

 : תאזה העפותב ונמ םימרוג ינש .הפל הפמ והואלימש ויללפתמ

 הל הסלפמ -- יברה תיבמ אלש וליפא אהתו הפי הלפת .א

 ישפנ סחיו ךור ישגרב השרוב ישנא ירהש היניזאמ ןיב ךרד

 לש וחסונל םתאנק .ב ;םיענלו הפילו בוטל ,ונחינ םינדועמ

 רותיו ידכ דע תזרפומ התיה אל ,ורחב וב רשא םבר תיב

 רחא קידצ לש רצויה תיבמ הנוגינ לילצש ,הכז הלפת לע

 ושיגרה שגרה ףא וללה שעמ ימימת חיש יכפוש .האצי

 לכ,ש םדיב היה טוקנ ללכש ,ןוצרב הלבקתנ ןכא םתלפתש

 הארשמ .'ונמיה החונ םוקמה חור -- ונמיה החונ תוירבה חורש

 דיפקהל לדח ,הילא ןתנ 'רל תקחשמ העשהש השמ 'ר

 וינפ לע ורגסש ויתותפשב וניחבהש םג שי .ותודגנתה הלטבו
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 ירעש תותלד יתשכ ,הלפתה תעשב תולוענו תומועזה ויתפשו

 לע תילתנו תכלוה יוציר לש קוחצ-תבו ןטיאל תוקשפתמ ,לזרב

 םיפתתשמה תבר הלהקמל ףרטצהש אלא דבלב וז אלו ,ומפש

 תא שבוכו ךלוהש ,יבושטידיזה חסונהמ גנוע ינשודמ ויהש

 ,יברהו .השרוב לש ןוילעה הקלח הצקבש יאצינ'זוה תסנכה תיב

 העש התוא וינפ תא ריאה םימורמ יזנגב םש ,אשידק אבסה

 :ורמאב ,הלעמ יבוהא םהינש ,יבושטידיזה קידצה ותימע רבעל

 "...ינחצינ ,ךחסונ ינחצינ,,

 השרובב הרבע הז שרדמ תיב ךרד -- תונויצה

 העשבש ,וב התיהש הריתי הלעמב הבוטל זיולק ותוא רוכז

 ינפב ולעננ השרובבש תושרדמ יתבו תויסנס-יתב רתיש

 -שדקמ לש ויתותלד ,תיתדה-תינויצה הנחמהמ םימאונ-םיחרוא

 ץראה תרושבו אבש ימ לכל ויה תוחותפ הז ענצומו עונצ טעמ

 -ןב 'ר תיב לש ותוכז תאז התיהש חינהל קוחר אל .והיפב
 ולבקתנש ןויצמ םיאבה םינויצל םהל דמעש ינויצה שיפ ןויצ

 .יבושטידיזה זיולקב ןוצרבו תופי םינפ רבסב ךכב

 וחראב זיולק ותואל ול תדמוע ,םנמא ,וז םינושאר תוכז

 םהירבד תא עימשהל םוקמ םהל ותתבו לארשי ץרא-ירדש תא
 וירחא םיננרמ וליחתהשמ אלא -- רענו ןקז ,השרוב ינב ינזאב
 ןוקיתב םיקסועה םע אוה השועש דסחהו הקדצה ישעמ לע

 המצעבו הדובכב לארשי"ץרא וליפא הז אהיו ,ידוהיה םלועה

 לכ השרובב תינויצה אעונתה לש הביט עדונ אל ןיידעו)
 םיאבגה ומק -- (הינפ לע ףרפרמ קפסה -- התורשכו הכרצ

 :הז דעצל ונתינ הברה םימעט .זיולקה-ירעש תא ולענו

 ,ל"זח לש ףלאמה םרמאמ ,םרב .ב"ויכו םידומילל ,םיעירפמ

 יעשוהי לש ושמש החרז השמ לש ושמש העקש אלש דע,ש

 יתב רתיו םיבר םימי ואצי אל .השרובב םג םייקתנ 'דכו

 םהינימל םיפיטמו םימאונו אינסכא דובכב םה ףא וחתפ תסנכה
 ינזאב ,בירעמ-תלפת רחא ,םהיתומיב לעמ ץראה חבשב ורביד

 ההימכ םלוכשכ ('םישנ תרזע, תא ואלימש תוידוהיו) םידוהי

 םלוא .םהירבד תא אמצב םיתושו םתפפוא ןויצל הרידא תחא

 לש םבל יגיגהבו םתבשחמ ךלהמב ,םברקב ללוחתהש יונישה

 ןוכנש) ןושארה רוקיבה ירחא קר אבו םק השרוב ידוהי
 אובל םהל רתוהש םש ימולע םינויצ ינשמ ('ירוטסיה, ותורקל

 תונויצה לש ןושארה דעצה עספוה וכותמש הכזו זיולקה להקב
 .השרובב

 ולש "'רדח,ה תפירש לע ללפתמ דימלת

 לעוה ,ולת לע דמוע ותויהב וב השענש זיולקה לש ורכז

 ,הניוב יחרזמה לש נ"כהיבב םיבוסמ-להק ינפב ש"הוכ י'ע

 םק הנהו .הלוגב ינרות ךוניחל הקלחמה חילשכ םש ותושעב

 החמשב עידומו (ריעה בשותו ומש רגרבצרו) םיניזאמה דחא

 הרות ץיברהש "דמלמ רילבזירה,, לש וידימלתמ דחא אוהש

 "רדח,,הה תאו ריכה אל רזעילא תאש ש"הוכ .ללוהמה זיולקב

 עומשל היה הואתמ ,ופס לע הכרד אל ולגרו עדי אל -- ולש
 .םהב םירדהו "םירדח,,הו זיולקה לע והשמ "ןושאר ילכ,,מ

 ותודלי ימשר תא בר ןוצרבו הבידנ דיב ול טישוה לאשנה

 ונייה אוהה רהמנהו רמה םויבש ףיסוה ףאו הז שודק םוקממ
 : תונורכזה יררועמ וירבד הכו--דמעמ ותואב היה הפירשה םוי

 התוטשפתהו שאה תוצרפתה רבד יל עדונשמ רקוב ותואב

 יכ והברקיש איה שאה אל יברקב יבל יב סמחתנ חורה י'ע

 לבחל זפחנו ץא יתוליחה .ותוא הנינרהש איה החמשה םא

 םש .זיולקה ינפ לע ףקשנה רשגה לע יתרצע יכרדב .זיולקה

 תישירח הלפתו חור רצוקבו תאצל סכרפמו דעור בלב יתיפיצ

 ולכאו תיבה לע ךשא יפרש ולעיו סנ השע ,ע"שבר :יפב

 זיולקהו יברה לש ויטיברשו ויטיהרו וירפס לע רדחה תא

 רפסמ תועובשל הז רהוס-תיבמ רטפיאו ,המימשה הרעסב הלעי

 זיולקה -- הצחמ התשע הז קיתו דימלת לש ותלפת .תוחפל

 רייתשנ יברה וליאו ,וב רשא לכו אוה תובהלב הלעו ףרשנ

 דימלת ותוא לש הרמה ותבזכאל ,רחא םוקמל ורדח תא ריבעהו

 אל החקלו השרובמ המצע הקתינ אל הרותה .הרות רבדל אמצה

 שאה .התדוקפ תע אוב דע -- יאלבזירה דמלמה יפמ הפסי

 תפותה-ידקומו זיולקה תא הכחיל םינודיז דימ החלתשנש

 לש םלוק םדנ .ויללפתמ תא ולכא םלוע יעשר וריעבהש
 רדחמ םיזילע שושמ תבש .וירעש-יאב-ילבמ םבל חיש יכפוש

 .םהמע הלכו ךרחנ ןבר תיבב תוקונית לש םהיפ לבהו םבר

 ידש לצב ןנולתמ ףסאנ ,הרות-ילהאמ ףפותסמ לגר התלכ

 .הידוהימ הממש השרובו הייאש וכוה היתבו תסנכה יתב ראשמ

 ..הימד תמקנ 'ה םוקנ

 ייולצא ותילט חינמ -- ונימאמ וניא םאו..,,

 .(.חמק תבש)

 הרות-תחמשב תותילטה תטיבע

 וכמתנ אלו םמצע תושרב ודמעש השרבוב תסנכה-יתב

 -בעושמ תלכלכב הלשמ תוגאד הרסח התיה אלש ,הליהקה י''ע

 לכו ןומימ תורוקמ םמצעל ושקיב םתיחמ יד םהל תתל היד

 םילבוקמה םיכרדב ותקזחה תא ויללפתמ לע ליטה תסנכ-תיב

 םימיל תומוקמ תרכחה ,םירדנ ,תוילעה תריכמ :תורוד הזמ
 .ריחמב הברמל "תיארה התא,, תלרגה ,"תופקה,, תיינק ,םיארונ

 רחאל דימ ומלוש 'וכו תוינקהו םירדנה לכ אלש רמול ךירצ ןיא

 שמשה תייבג י"ע אל ,הברה תותבש ירחא אל וליפאו תבשה
 היה המודש הלובחת ידיל ואב ךכ םושמ .תורהזא י"ע אלו

 םיאבגה ובציתה -- גח לש ןורחא םוי עיגהב :איה תחלצומש
 לעמ תותילטה תא םינפ אשמ אלל ,ולקיעו האצייה תלד דיל

 םירזוח ויה םהיתותילט-יפוטע השרוב ידוהיש) םיאצויה ימכש

 וליפא לד ינפב עוש רכינ אל וז הטיבעבש ןייצל יואר (םתיבל
 ,שייבל אלש ידכ תציוצמה ותוסכ תא וטמש םימלשמהמ

 רוהט ינולפ לש ונובשחש ררבוהשמ ,םויה תרחמל יכ ,ןבומכ

 םיאבגה לע ומירעה האבה הנשבש אלא .וטובע ול רזחוה --

 תסנכה תיבל ואב -- ובוח תא קלסל םשפנ הקשח אלש הלאו

 ינמיס לכ וארה אלו היוהדו היולב תילטבו תודומח ידגבב

 םיאבגה תושרב ןוריאשה אלא ,דוע אלו םיטבועל תודגנתה
 תוירחאב תאשל הצור וניא יכ ,ןריזחהו שמשה אב רשא דע

 .םירבכעה ינפמ ןרמשלו

 םלוא ,יוג לש ושוכר היה ןשיה נ/'כהיבש םירפסמ

 .רבדה הרק דציכ דיגהל עדי אל שיא

 (לוש עטלא יד) ןשיה תסנכה-תיב
 ,ךוראה (קע רעטשרעטנוא) ןותחתה בוחר לש ותיעצמאב
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 תסנכה תיב םקוה ,השרוב יתב םיכשמנו םירודס וירבע ינשמש

 יפל .(לוש עטלא יד) ןשיה תסנכה תיב אוהו השרובב ןושארה
 ץוחבמ ץע תורוק ,188) תנשב הז טעמ שדקמ הנבנ העומשה

 השלש ליכהו 'ח לע 'ד -- ופקה .םינפבמ םישרקב דופרו

 .היתחתמ הרות"דומלתל רדחו םישנ-תרזע ,הלפת תיב :םירדח
 ךכמו ויללפתמ רפסמ תא רעשל רשפא ותונביהב ולדג יפל

 הנש האמכ ,תידוהיה השרוב יבשות ןיינמ לע דומעל ןתינ

 שיא םינומשכ רתויה לכל -- הב םיעקתשמ וליחתהש ירחא

 .ודסויה םוימ ותוא הפפא שדוק תדרחו דובכה תארי .השאו

 ראשב םג ומקוה תסנכ יתבו בושייב םידוהיה רפסמ הלעשמ

 בוחרה דצלו ודיל לודגה תסנכה תיב הנבנ ,השרוב יקלח
 -ןיעמ וריתסהו "שישק,,ה ןטקה תא הסיכ "ריעצ,,ה לודגהו

 םילוע וליחתה םישואב ילודיג ראשו בוזיא יחמצ .םיאור
 רתסהמ וילתכ ועפתשנו וישרק וטרמתנו תיבה ןשיתנ ,ויקדסב

 הליחתה הריתי השודקו ןירותסמ הטעמ וילע הלעוה הז

 ,וירעשב אובמ ולדחו ויתותלד ולעננ םימיה תצורמב .ותפפלמ

 .תוליפתה ולטבו ןיינמה קספ

 ,ול ומקו ונוממשב ותוארל ולכי אל ןמז רובעכ םלוא

 ודמע 'אשידק ארבח,ה ישנא :םילאוג ןשיה תסנכה תיבל
 םימעפ שולש וב תולפת תכירעל והועבקו ונובלע תא ועבתו

 שדוק תדרחו דערו הארי .תומשנ ןיריכזמש דעומ ימיב ,הנשב
 תיבב םתלפתל םימיה םתואב םיסנכנה לש םהיתומצעב ואב
 תוישעמו םיאלפ ירופיס הברה .ופס לע םכרדב ,הז שדוקמ

 ןיידע ותממשב םגש ,הז שודק םוקמל ורשקנ תורעש תורמסמ

 תא יתומישהו, קוספה תא ל"ז םתשרדכ) ותשודקב אוה

 : ("םכישדקמ
 תא םיסינכמש שי) טחושה קיטשרעה רזעילא 'רב השעמ

 ותאצבש .(םהינשב רבדה הרק ילואו -- ומוקמב ןמדלו ברה
 הרותל תולעל ןמזוה ,הלילה תוצחב ,ותיב י"עש ץחרמה תיבמ

 ובש םיחסנמ שי יכ) רגרבצרעו קחצי 'ר ןיידה .םיתמה ןיגמב

 ץעיתהל וב ושפנ דוע לכ זפחנ וילאש (הרקמה שחרתנ ומצע

 .םולשב אציו -- ךרבו הלעו סנכנ :תושעל ךאיה והרוה ,רבדב

 הדמעבו תוחילסל םוקל המידקהש ליחה תושנמ השא

 םלוא ...תיבב רוא ןיידע ולעה אל עודמ :התיה ההימת ,קוחרמ

 תרזע קרו תונולחב תורואמה עתפל וקיהבה וילא הברקתנשמ

 לכיהל הנופה הבנשא דיל הדמעשמ .הליפאב היורש םישנ

 הרזחשמ .הללפתהו הדיב והתלטנ .קולד רג הטמלמ הל וטישוה
 ועריאש םירבדה וארנ ןכש ,הל קיצהל הירוהרה וליחתה התיבל

 הל שגוהש רנב הרכזנשמ .העמק םינושמ הליל ותואב הל

 טטר רבע היה םדאמ קיר תסנכה תיב דועב -- הטמלמ
 הכראתנש תאז התיה ימ די :התמשנ החרפ טעמכו היתומצעב

 -- התחילסב הל ריאהל הלעמל הטמלמ התלעו תומא 'ד ידכ
 ומחיר םימשה ןמש אלא ?!הב וטישש ,ל"ר ,םינוציקה אל

 תא הלאשו הבלב תרחא הבשחמ וסינכהו וז הרישכ השא לע

 השענ סנ יכ תאז ןיא !םויה םיסנ-ישעמ ומת-ופס םולכ : המצע
 הלעמל םש ןיבבחמש הל אוה בוט ןמיסו הליל ותואב הל

 דועו .אוה ךורב ,םוקמה ינפל ןה תובושחו היתולפת תא

 בושחהו לודגהו הז תיבב ועריאש םיריבכו םילודג תוערואמ
 ןמטוה וכותבו שדוקה ןוראב סנכוהש ךפב השעמ אוה םהבש
 ךכ ידי לעו השרוב ידוהיל בונימירמ קידצה ןתנש עימקה

 הללחב הפחירש שוריג תריזג הנממ הענמנו השרוב הלצינ

 .הידוהיל הבראו

 .(חק ,טיק 'הת) 'ה אנ הצר יפ תובדנ
 בדנתמה

 הלדח אל -- ןכשמה ןיינבב בדנתהל הרותה התוויצש זאמ

 יקולאה ררושמה הירחאו (הנח) האובנה .לארשיב תובדנתהה
 םע יבידנ ,םיבידנ םע םבישוהל םתוחרוא םירשיימל חיטבמ

 השעמ ידיל םתאיבה םתובידנ ,הלא בל-יבידנ .בקעי יקולא

 ,םיבדוג םישנאו תמסרופמה "הבדנ,ה םלועה ריואל האציו

 םינשבש ,השרוב יאצוי ןיב עריאש רבדכ) טרפל ךרוצ ןיאשכו

 .ומצעל ונייהד ,"הטילפה תיראש,ל ףסכ 'ףסא, תונושארה

 תא ול יתטשוהו יתילג -- יתמורת ול שיגהל ליגר ותויהב

 זא (ילשמ יל שי ,ה"ב ;טלחומ בוריסב יתלקתנ -- עיגמה

 .םעב םיבדנתמל חתפנ בחרנ הלועפ הדש ,ללכה ךרוצ שי

 תובדנתהל העיבתה תלדוג -- הלדגו תכלוה הרבחהש הדמב
 םילודג המע יכרצ תאז תמועל התיה הנטק םנמא השרוב

 רוקיב (םחל תוסורפ וליפאו) םיפסכ ףוסיא :ויה םיבורמו
 הברה הברה .הנשמה התוא הריכזמש םירבדה לכו ...םילוח

 השרוב תובוחרב ויה םיצצורתמ ,םישנ רקעבו -- םישנא דאמ

 ימ םיצר-םיצא ,םיברה הקדצה ישעמב םדגנל ךרדה טרי יכ
 תועמ ףוסיאל זלהו "הלכ-תסנכה,,ל הזו תדלויל ימו הלוחל

 םיבולעה םייחה וילע וסאמנ וסוסש הלגע-לעבל סוס תינקל

 | | .וילגר תא טשפו

 .'ןמא,, םירמואש אלא םינומא רמוש ארקת לא

 דחוימ תובדנתה ןימ איצמהש השרובב היה דחא םדא

 קסע תושעל רשפאש ,ותעד לע הלעה אל דחא ףאש ;הנימב

 לודגה ףלאוו 'ר הז םדא -- וז ןוגכ תובדנתהב הוצמ לש

 ול ורסח אל חילצמ ינונח המחלמה ץורפ דע ותויהב .היה

 ןייטש ףלוו :םיבר ינמ תחא המגוד ,תובדנתה לש תויונמדזה

 םיסטיפ ינש ותונחל השרובמ ןייטש ףלוול ריבעה ץרידבמ

 וליאו תונחב הריכמל דחאה .(טרוגוי ןימ) ץמוחמ בלח םיאלמ

 ףלוו השע המ ,םנח בלחה תא תונקל םיאבה םיינעל קלחל ינשה

 לשכיי אלש "קיזחה אל ןויבאו ינע די, קוספה תמיאמ ס'השמ

 קלחיו "ועבשיו םיונע ולכאו,, :ותונח יאב לע זירכהו םק ,וב

 ץימחל ףיסוהש דע החד ולש תאו םנח ודידי בלח תא םהל

 -תהה הלטינו הרגסנשמ .ונחלוש ילכוא ותחפשמ ינבל וקלחו

 :הלודגה ותילגת תא הליג זא סיכ ןורסח הב שיש תובדנ

 םתלפת תיבל רקוב ידמ םיאב םישנא אלה :ובלב רמא

 לכ ןרמאל בייח לארשימ םדאש תוכרבה האמ,ב םירכזנו

 תוחטתשמו תוכרב הרשע שש תואב הלפתה תלחתב דימ .''םוי

 "ןמאו ומש ךורבו אוה ךורב,,ה תא ידוהימ ענמת םולכ : וינפל

 רמוש קידצ יוג אוביו םירעש וחתפ,, :קוספה םע אהי המו --

 ןמאנ הלפתה תיבל םיכשמהו !?ןמא םירמואש -- "םינומא

 ויפ אולמ לכב וילע ץפקו 'תונברק,ה דחא ול רת ,תוחילשל

 'וכו "הניב יוכשל ןתונה ...ה התא ךורב,, :וינזוא ךותל עקותו

 תונלבסב תופצל וילעו ופטוח ידיב יובש אוה ,סונמ ןיא ספתנל

 םידסח למוגה, תא עומשבו תוכרבה הרשע שש רמג דע

 .הז ןחרט ידימ לצינש "למוגה,, תכרב אוה ףא ךרבמ "םיבוט

 -- שרדמה תיבל סנכנ 'תוכרב לעב, הזכ ידוהי וארשמ ,ךכיפל

 תברוא אל םשש ,ג"כהיב רבעל םיטלמנ ויה תולפנתהה תמיאמ

 .ןמאה תנכס ול
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 רחשה תוכרב תא ארי וניא ףלוו

 תוירבה לע םחרל הטונה בוטה בלה לעב ,ףלוו 'ר ןכ אל

 ןיאש ריכמו עדויו םירחאה ןוצר ינפמ ונוצר לטבל ןכומו

 ןמזבו םוקמב ומצע תא איצמהל רשאמ הזמ לודג רבד ךל
 ותשקב איה תחא הלפתה-תיבל ידוהי תסינכ עגרבו ,שרדנש

 ,םהילע תונעיהלו רחשה תוכרב תא עימשהל :ללפתמה לש

 הקדצ השוע ...ירשא,, קוספה לע עיצמ ולשמ שוריפ ףלוו 'ר יכ

 ותוארב ,רקובה תועשב ,תע לכבו -- (ה ,וכ 'הת) "תע לכב

 ול תוצנענ ןילפתו תילטו םיקולא תיב תלדב עיפומ ידוהי

 דועבו ןרטעיו הפטעיש דע ןיתממ אוה -- ויחש תיב תחת
 לע ול ץצ ףלוו 'ר -- "תוכרב ןברק,, ול שקבמ ללפתמה

 ןמייקל ,ןהילע תונעלו תוכרבה תא עולבל ןמוזמו ןכומ ,ודי
 "ומש ךורבו אוה ךורב,, ןילמה שמחב ,אוה ןכש ןרשא לע

 תותימאבו םלוע ארובב היידוהל תודוסיה דוסי ןהש ,"ןמא,,ו

 'ך -- הינע ידכ ךותו .ויארבנב ויקוסיעו ויתולעפמו ואצמיה

 ינש דמעומ ול דצו לכיהה תותלדל ויניע תא רגשמ ףלוו

 -- רחאמה ספא .םיללפתמה ומת רשא דע -- יעיברו ישילשו
 אוה ויתוכרב תא עומשל 'ץלאנ, אוהש ינפמ -- ודי לע שנענ

 וטפשמ הכו וכרד הככ .תולפתה םות דע ןריאשהש ,ףלוו 'ר לש

 ,ארהוי ךותמ אל ,חרזמה לתכב בשוי אוה ךכ םשל .םימיה לכ

 וניע םשמש אלא (ונכש לכימ 'ר לצא רהיתי המב יכ) הלילח
 תובדנתהב ותוחילש דיקפת תא תאלמל זפחנו םיאבה תא הדוצ

 ."ךמשל ודוי םיקידצ ךא,, יכ ,ולש תדחוימה
 ,(.ש .ג .ץיבויונ יכדרמ יל חס וז הלענ הדמ לע)

 ."םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו,

 (העיז-תיבו היטכמא תפפותב) השרובבש תואווקמה

 ואיבה היתואווקמש השרובב ויה תואצחרמ יתב ינש

 ויה םיכלוה עובשה תומי לכ .םתומבו םהייחב הידוהיל הרהט

 ןיב ןיאו) "ץחרמל,, -- םידעומו תותבש יברעבו "הוקמ,,ל

 דחי ונבנ םהינש .(דבלב םשה יוניש אלא "ץחרמ,,ל "הוקמ,,
 .ןותחתהו ןוילעה ,םילודגה תסנכה יתב ינש םע תונכשבו

 הצקוה -- זכרמב "שדוח-ידמ,, תסנכ תיב הנבנשמ םלוא
 ונינבב לחוה .ותברקב ,ישילש הווקמ תמקהל לודג שרגמ םג

 עורו ביצקת רסוחמ קספוה לבא הנושארה ע"החלמ ימיב
 ןינבה .תובר םינש וגגבו םירופאה ויתוריקב דמעו ,בצמה

 וכלהתהש ,רעיש ירמסמ םידחפ ירופיסל בזכא אל רוקמ שמיש

 רסוחמ תושיביה םהיתומצע תא ודיערהו םירדחה ידימלת ןיב
 ונק םיקיזמו תוחורו םידש :ויחתפב תוזוזמ ןיא יכ ,תוזוזמ

 לכב םילתהמו םירועפה תונולחב םיארתמ ,וב התיבש םמצעל
 הל החרפ -- ונינב רמגנשמ .המחה תעיקש םע בשו רבוע
 ,םיקיתעה תואווקמה ינש לש םכרע טעמתנו םינצילה תכ
 םילכה לכב דיוצמהו ללכושמהו ריעצה םהיחא ינפמ ולטבתהש

 תואווקמ דע "רוטיק,ב וענוהש תונוכמ תיבמ  ,םיינרדומה
 .- ושחלתה רודבש םינקז .ןבל שיש םהיתוריקש (םידרפנ)

 ? וימיממ הלוע היהש יתרוסמה חירה ןכיה ,ארקיי הווקמ הזלה

 וליאו םירוכעה וימימל ורזח ןותחתה הווקמה יבוטש םירסומ שי

 רבכ ןיידה ילהשמ 'ר לע .םירטפנה תרהטל הצקוה ןוילעה

 הבישיומ יברהו וב וליבטהל ידכ בר קחרממ והואיבהש וגרפיס

 : קוספב םייסו ןוילעה נייכהיב דיל ול ךרענש ודפסהב וילע ארק

 .הייכבב םעה לכ העגו ."םיקולאה לא הלע השמו,,

 תואצחרמו תוכרב ולא -- "םדא ינב תוגונעתו,

 .(.חס ןיטיג)

 דמעו ר"העהחלמ ינפל ונינבב לחוהש שדחה הוקמה
 ,םלועב חבטה קספו תיחשמה ילכ וקתתשנש דע ויתוריקב

 י"ע בתכוהש םלועה םולש .רמגומה לע ךרבל ותעש העיגה
 םלועה .םתחפשמ קיחל ברחה ידירש תא ריזחה םיחצנמה

 וא ותונבל ,ותיב קדבל שגינ שיא שיאו ויתוברחמ םוקל לחה

 לש הברכ ראפ ןהכל רעגאה ברה אב רשאכ יהיו .וללכשל

 זריזו דמע ונובלעב הוקמה תא אריו 1924 תנשב השרוב

 תשגל הדעה ישאר תא דוחייבו ,ותלהק ישנא תא ץירמהו

 רוטיק תנוכמ .המלשהה תכאלמ ,הכאלמה לא תויהש אלל
 תונפד תא ודפיר הרוחצ הניסרח תוחול ,התנקנ םימה םומיחל

 ןיא :רמולכ) דוחל םישנלו דוחל םירבגל -- תואווקמה ינש

 ינולפ םויו םירבגל הז םוי ,םימיל הקולחל וא הנתמהב ךרוצ

 ,םיצחרתמל ופיצ השבלה יאתו תורודה תויטבמא .(תורבגל

 הנבילה ידבמ םייושע םיאטאטמו "הנואס,, חסונב העיז-יב

 לכהו -- םיביברכו םיריעשכ םימ תוזיתמ תוחלקמ ןרואהו
 ןיעה תא עיבשמ רהוזו קיהבמו קירבמ ,שודיחה תילכתב
 ןזגב םיששמ דחא םישחו שפנה תא בישמו םינפה תא הדחמו

 החוור ,תוחונו תובחר אצומ התאש םוקמ לכב םלוא .ןדע
 ןורבעי לב ומש תולובגש לובג -- אצומ התא םש ,גונעתו

 המוד וניא לבא אוה הפי :וב ץוקו הילא ,הוקמה ןתפמ תא

 תסנכנ םא םיקיתעה ינשב דועבש ,ונממ םישישקה םיינשל
 תציחר ירחא ,היטבמאה ךותל תצפק ,העיז-יבב תעזה ,הוקמל

 הוקמב ןאכ ,ךינפל וכשכתשהו ךומדקש ,םירחא השולש-םיינש
 ךאליימ תא הארש ימ .םולשתב קר הסינכ ןיא שדחה
 ,םולשתל הכחמו ,ותיבב ,ינעכ ,ודמעב ןשיה וצחרמב "רעדעב ,ה

 וינפלו ןחלוש חנוה ןאכ -- תורישעל תוינע ןיב לידבהל עדי
 ,הבישיה ינבמ דחא םינושארה םימיב ובישוה לספסה לעו לספס

 דובכל .הצחר יסיטרכ ורכמיו ובשיש ,םהב ונתנש ןומיאה ללגב

 אוהש םיקתפ תרומת ףסכ הבוגו בשויה הז רוחבל בשחיי לודג

 ריעצה ברהש הלא קר ,הלודגו רקיל הכז רוחב לכ ואלו קלחמ

 : תוטשפב הוקמה ךנחנ 1925-ב הנש רובעכ יכ ,םרקיב ץפח

 לש החרוא היה ,תוטורפ רפסמ הנמש ימו םיסיטרכ תריכמב
 ,הציחר :הוקמב העש התוא אצמנש המ לכב דבכתנו הגיגחה
 םידבכתמהו םיבר םימי ורבע אל .דועו החלקה ,העזה ,הליבט
 .םהל ןיתממ רחא םוקמב םדובכש תעדל וארה "הריכמ,,ב

 תא ריסח ,השרוב ידוהי תמהוז תא הז ץחרמ רהיט הנש 5
 וז השודקבו השודק םהילע הוקמב הלעהו םהילעמ םתאמוט

 םייואר ויהיש ידכ וככדזנו ורשכתנ שדחה הוקמב םתרהטבו
 האצי הגירהה איגב ,םשו םשה שודק לע לילכ הלוע תולעל
 .הרהטבו השודקב םתמשנ

 דובכ דמחה ירוחב ואר אל בושו המייתסנ תויגיגחה

 תא ליעפהש סיליטומ רעזייל .ץחרמב םיתרשמ תויהל םמצעל
 לביק (היה תוגורשכ לעב יכ) החמומ דיחיכ תונוכמה רדח
 רוכמיו םיבדנתמה םוקמב בשיו הוקמה תיב קשמ תא וידיל

 בושב .הריכחב ותושרל רבעש שדחה הוקמל הסינכ יסיטרכ
 .היחתל הוקמה םק ,השרובל ביואה ףרש רשא הפירשה יטילפ
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 הוקמב האושה ידירש ויה םידעוותמ םידעומו תותבש יברעב
 םהב הקבדש המהוזה ןמ תצקמ םמצעמ דירוהל וסינו הז

 תעיזב הנבנש הוקמה תעכ .האושה תונשב האמוטה תוצראב
 והנה -- הנורחאה הטורפבו םבל םדבו השרוב ינב לש םפא

 וינב ןדבאב וארש םייוג רובע ותרצות רציימה תשורח תיב
 האמוטה ןיאש ,רהטל הוקמה לדח .השרובמ לארשי תאצב

 ףא ,םתאמוט ךותב לארשי םע הנכשש הניכשה .םייוג ילע הלח
 | .חצנל הבזע השרוב תא הבזע איה

 ,ץחרמה תיב וז -- הימרי ר/'א -- /'הבוט יתישנ,,

 םידי תציחר וז -- ןנחוי ר"א אבא רב אייחי

 .(:הכ תבש) ןימחב םילגרו

 השרובב ?"ןיקולה ןה ולאו.

 םיקול להקה לכ,,ש רמאנ 'ו ףיעס !ז"רת ח"רוא עשב

 ולביקו ןהילע ופיסוהו השרובב ויה ןירימחמ "...םיעברא תוקלמ

 ברע דע םיניתממ ויה אלו רפסמ ןיאל תוקלמ םמצע לע

 תותבש יברע לכב ןוכרעש אלא ,החנמה תלפת רחא פ"'כהוי
 הזב קר אל ,וללה תוקלמה ויה םינוש םלוא .הנשה ידעומו

 ,הככ םתס ,פ"כהוירע לש הלא ומכ רפסמב וגפסנ אלש

 עגונ, תניחב םילשורמ ,האקלה תבוח ידי תאצל ידכ ,תוילמס

 לבחוהש הכומה ףוג ג'ע היה רכינ ןמושיר ןאכ .'עגונ וניאו
 דוע אלו ,ומצע ידיב םא יכ םירחא י"ע אל ,שודנו טבחנו
 םה אל -- הז ללכמ םירישעה ואצי ,ןדיד הרקמבש אלא

 אלא ,עקרקה ג"ע נ"כהיבב אלו ,דבלב םיינעה םא יכ ןיקולה

 םימיה םתואב !?דציכ -- (ןותחתהו) ןוילעה ץחרמה תיבב
 םידוהי ויה םיכלהמ החנמה-גלפל הלודג החנמ ןיבש תועשב

 ךליימ 'ר .םייחש תיבל תחתמ ןבולה ילכו ץחרמה תיבל

 ,םודרו לשורמ וצחרמ תיב ןתפמ לע היה בצינ ןלבה (ךלמילַא)

 םיצע תביטחו םימ-תביאשמ תעגימ הדובעו םידודנ ליל רחא
 םיצחרתמל הפצמו דמוע ,ץעה-תויטבמא יוקינו רונתה-תקסהו

 תלבקל הענכהב ודי תא םהל טשופ .םילבוטלו םיעיזמלו

 םימב שומישו הסינכ םולשת ימד הלא ןיא וליאכ ,תוטורפה

 הניש הרידה ,העיז-יבה ינבא ןובילו ,םתחיתרש םיחתורמ

 תוטורפה תא לבקמ ךלמילא 'ר .וסיכמ ףסכ הליזהו ויניעמ
 -- !סנכנ אל -- םליש אלש ימו) הדות תואל שאר דונמב
 םנח תנתמ לבקמכ (וצחרמל אובמ םדאמ ענמ אל וימימ
 ..הקדצ השעמל החותפ ודיש ,הבחר שפנ לעבו בל בידנ ידימ

 אטאטמ םג :תישירח הלאש ויתפש דעב ןנסמ היה הפר הפשב

 הנבלה ץעמ םירצנ-תדוגא ול טישוה ,בויחב הנענשמ (למיזעב)

 םב ליבההל םיפי םישמוחמהו םיבחרה םהידב יפרטש ןרואהו

 תוטהולמה העיזה תיב ינבאמ םילועה םימחה םידאה תא
 האגה -- תאזכ הדוגא לש העגמ ."עיזמ,,ה ףוג לע םחינהלו

 תורומז-תליבח -- וסיכב היוצמ הטורפה ןיאש הזו ;וב הבורמ
 ןושארה עונענהו הזרתה ץעמ ומצעל ףטוק אוה םידרז לש

 קר םיראשנו םיכראמה וילע תא רישמ םורגה ופוג לעמ

 ורוע לע הריישמו ותוא הטבוחו התפול םתפילצש ,תולקמה

 .םימדאמ םיליא תורועכ םיספ ימשר טומקה

 ונבל ביאכמו אבא תא הקלמ אטאטמה
 ,םדא ותוא לש ובל הוד (םירחא םיבר םירבד לעו) הז לע

 ןמ ותולע ידמ וראש ןוזרב רשבה לד ,ויבא תא ותוארב יכ
 העיז-יב תוגרדמ לע המירצו הבירשו הבירצ ירחא הצחרה
 םיוק ולכ ,טרוממו ךשוממ ,טובצו תותכ ,ףוקשה ורוע טורמ
 ,אוש תורומזו םירצנ יצע ידב תולעפמ ,םילוחכ םיספו םימודא

 תודוגא אלפמ ,םונצ ףוג לע תוירח טוביח ,הברעלש תויברומ
 לש ווג תת יתלבל ,רדנ רדנ -- וילע ותש ביבס ןידרז יליבח

 התוא לכ היה םחנתמ .םיטרומל ורועו םיכמל ודילומ ויבא

 השרוב תמח ץנת ךא ,ןושאר םוי לש ורקובב ה"יאש תבשה
 םוקי -- םקיהבתו היתורעי תונליא לע הירירפצ תא רזפתו

 זול ,ץעה והזה) ,ןומרעה ,הטישה ,הנבלה ץע תא הלגיו ךליו

 ,0!? תונבל תולצפ וב לצפו ,ונתוח-ובורקב בקע בקעיש ןומרעו

 עברא וא שלשש ,םדא לש וידי תופככ תושורפ םהיתופכש

 העיגנ איה םתעיגנש ,םהל-תועבצאה ןה -- תונוא שמח וא

 .שפנ תבישמ -- םהיפרט תומלהו תפטלמ

 :ומע ודוסו ןלבה ךלמילא 'ר םגו ודוסו שיא-שיאש ,אלא

 לש םתחימצ תורוקמו םיטאטמה יפנע יזר יולגתנ ול קר יכ

 חקי ןיינמ יכ ,הדשו רעי רתסב ואבחנ םילעה יבחר םיפגאה
 הלייק שפנ תאו ושפנ תא הב תויחהל ותיב תלכלכ תא ךלמ

 תיב תחת םתדוגאו ואובי וצחרמ תיב ירחשמ לכ םא ,ותשא
 םעוג לקמב -- םידיגנה :גהונ וגהנמכ םלוע אלא ? םייחש

 ולגלגתנש דע ,םיפטקנ םינויבאה -- םילבוח לקמבו םיפטלנ
 ץחרתמ לכ ובו וירעש תא חתפ שדחה הוקמהו םימש ימחר
 הלמח אלמ אטאטמ םג לביק וימדבו הסינכ סיטרכב בייחתנ

 ןוטקמל ,השרוב ידוהי תא גנעו ןדע ,קלחהו ףוטל ףטלמה הבר

 ןיב הלפמ וניאו הידעומו הנשה תותבש דובכל לודג דעו

 | .שרו רישע

 םיעגנ תוארמ וא (למיזעב) "אטאטמ ה
 ךלמילא יבר לש וצחרמב

 השרוב ידוהי לש םמכש לע ומרענש תויעבה תורשע ןיב

 תא ונטקב ריכזמה הז רעזמ םידרז דגא .אטאטמה םג קחדנ

 תפירש ךותל ךלשומו תעלות ינשב קדוהמה בוזאה תדוגא

 םג ,םידעומו תותבש-יברעב ץחרמה תיבל הכילהב .תאטחה

 ךותבשכ הפוקז המוקב ךלוה הז :םירישעהמ םיינעה ודרפנ הב

 ןרואה תופכ רורצ בוחת ,ןבולה קיהבמ דבמ תבשה ינבל רורצ

 ,םילע יכורא םירצנ תליבח -- הזו םיקוריה םילעה תובחר

 אצומ לכ דיל עפשב םיחמוצה קרס יצעמ תוטוקל תויברומ

 ךפה ובש ןבולהש ןתשפ ינבל גוזל וז הליבח הדומצ -- םימ

 םא ןיב ,למיזעב ותוא בוטל רוכז ,םרב .בהוצל רבעו ורוע

 ופטל ירחאש ,רקפהה ידרזמ שלתנש ןיבו ךלמ 'ר לצא הנקנ

 םינבאהש העיזה ילגאב לובטהו םמוחמה םדא ותוא לש ווג תא

 ,םיחתורה םימה תרומת םידקוי םידא וילע ופיערה תוטהולמה

 תוחנא תעמשה ירחא יכ ,םלבה תא ריבגהל םהילע וקירהש

 עיזמה חונב ,תונוילעה תוגרדמה לעמ האנהה תוחינגו גונעתה

 ץפחכ "לידנעק,ה אוה ,ילדה ךותב אטאטמה םג חנוה ,ופעזמ

 רובע לבא ךרוצ וב ןיא רישעל ,ול ,םנמא .ךרוצ וב ןיאש

 וללה 'ךילטניב,ה .ונממ םהל עדונ לודג דיקפת םיינעה

 םיטוחס ,םשומיש ירחא ץעה יילדב םיעוקת ורייתשנשמ

 ,םהידכ ךותמ ופלשנ ,םיצקועה ייופרו םילעה יפולש ,םיפוחסו

 םתמהוזמ םרהטלו םננערל ידכ םיחתור ימב םיטלחנו םילבטנ

 החונמ -- שלושמו הנשמ שומיש ,שדחמ שומישל םניכהלו
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 .םישומכה ויפרט ןורחא תרישנ דע וללה תורורצה םיעדוי םניא

 לע הנשה תומי לכ ויה םילעמ הלא םישמושמ םינואטאטמ
 תחפסו תאשו רוע יעגנ ,םיעגנ ינימ לכ םתחת םינעתמה

 ןכש ,השרוב ידוהי ידיבש יאופרה עדימה יפל שממ ,תערצו

 חרפש ןיחש ,םירדחה ןולימב 'תערצ, לש ומוגרת אוה 'ץערק,

 םימ תיגיגה תאלמב :דציכ .תויטבמאה ילבוט לש םרשב רועב

 ,ויערכ תא סינכמ תוטורפה לעבו ךלמ לש וידכמ םירשופ
 ,םימימחה םילזונל תחתמ ןדקרפ ערתשמו הכותל דובכ בורב

 לע םיצנ תוקונית לש תכ ףקומ ומצע תא האור אוה דימ

 הב ריאשהל דיתעש םימהוזמה םימב הלילצב המידק תוכז

 תחרפתב םג הכזיש ןושארה אוה אהי אליממו הברקב ץבורה
 הנכסה לע םג דמע ותעד לע ודמעב בתוכה .וב השפתש

 ,קרקריו םדמדא קתנב היה ןויסנ לעבש ,וז הליבטב הכורכה
 ,וידי תועבצא ןיב חמצ יכ ,רועה ןמ קומע ונניא והארמש
 ןעמל הלק הדירג ןהל וקינעיש םמצע לע םימחר ושקיבש

 בויא ירוסיי ,שפנה תביאדמו ףוגה תבידמ ,הבירצה לע לקה

 תציחר ירחאש םירראמה םימב הפוטח הפיטש לשב וילע ואב
 םילד תיטבמאל רותב דומעלמ ענמנ ןכ לע יכ ,ןינמ יצח

 ידמ הלעו ספיטו ךלה אלא ,ודכמ ףלש אל אטאטמה תא םגו

 ויה םיגפוס םהינשו םידרז תדוגא ןיב אלו ול רשקו ישש םוי

 רישה ירחא םהיתולקמ םהל ואילפהש תונמאנה םהיתוכמ תא

 .םיאולטו םידורבו םידוקנ םידוקע םתחתמ ואציו םהילע תא

 לע ויה םישבלתמ 'תבש לש הוקמ,ה תעשב רקובה תחרמל
 ותוא היה קדוב ,לומתאמ ןיידע םימימחה העיזה תיב ילספס
 רייתשנ אל רכז -- םיטרומל ורועו םיכמל ןתינש ווג תא םדא

 בשיו ,םתפילצב תופצפצה-ירצנ םהב ותרחש םימודאה םיווקהמ
 .רהטיו ןטק רענ רשבכ ורשב

 ימויב הוקמ היתאנבל והל דיבע לאומשד הובא,

 .(:הנ 'כב) ייירשת ימיבדיצפמו ןפסינ

 םימיב ,תורוחבה השרוב תונב ויה תוגהונ ירשתבו ןסינב

 .םינשיה ץחרמה יתב ינש תא דוקפל ,הנשה שארו חספה ינפלש

 ורזחשמו םיגחה יברע דע ןהידיב וללה תומוקמה ויה םיסופת

 רקובה תועשב וללה וליחתה ,םירבגה תושרל תוצח תעשב
 לצא תוחפלש) םימה תא םהזלו םפוג תא רהטל תומדקומה
 םימ הוקמ ךותב םתמהוז הקספ 'םירהטימ,לש ףלאה תיעיבר

 ,םידיה בחר ,שדחה הוקמה הנבנשמ םלוא .(הלא םירוהט

 הוקמ -- םירבגה ידסח ידיב תולתמ םישנה לכ וררחתשנ

 ומקוה -- תוחלקמו תויטבמא ,ןהל ןקתוה לדבומו דרפנ םישנל

 תדרפנ הסינכו םהיניב לידבמ ןוטב ריק :ןהלש לכה ,ןהל

 ןתרהטל היגלפו השרוב תורהנ ומרת רבעב .ןרובע החתפנ

 םוחו םירה ןיב השרוב ןוכשב) םידקויח ץיקה ישדחב דוחייב

 םלוא ;ויפנכבש תומיענה םע הלילה אובב קר גפוה שמשה

 םוקמ לכב יכ ,החונמו תחנ הברה בקעי תב העבש אל זא םג

 טיבע ,ףרוחב .םירבג י"ע סופת והואצמ ,הציחרל םאוב

 הנפתה אל ,םידיגנה תגאדל .'היטבמא, ןהל שמיש הסיבכה
 תיבבש החפשהו ןסחמב ןהל הניתמה הלודג ץע תיגיג ,םדא
 ,ךכיפל .הצחרל היונפ תיב -- לעבה תבש ,זמרבו התעדמ הניבה

 תספה ימיל וכיהו ןרובע ויה םישק ףרוחה יחרי ,םיינעה תונב

 ץעה תויטבמאב התיה הטושפ ןתבשחמו חישמה תומיל יכחכ

 תואורו ינשה הוקמב ותימע לש וצחרמל וא ןלבה ךלמ לש

 היורשה תחא תרבג לע ןהמ שולש-םיתש תואבוצ ןמצע תע

 ,ןה תוניתממ ,םימימחה םימהמ בר גנוע תעבושו הטיבעב

 ץופקל ידכ ,תצחרתמה תאיצי לע ,םתעשב םינבה ושעי רשאכ
 יגונעתמ העש יצחכ תונהילו ,הכוז תמדוקה לכ יכ ,וכותל

 תונב חורל הניבמה ,בלה תבוט ,תינלבה הלייקו ז"הועה

 הנממחתת :םימח םימ ילד רחא ילד ןהל העיפשמו םיינעה
 ,ןפוג לע רבע אל ףרוחה לכ ןכש ,העמק םילד תונב ןהל
 .םימח םימ ןיגול השלש וליפא ,וילע הטשפ תינדרוט הנצש

 רשאכ יכ ,הער ןיע החלתשנ ,תויטבמאב ,םש םג םלוא

 תוארל התצר ,המעב הלעב ,תדבוכמ השא ינאב-יבל הסנכנ
 תובכעמ תונבהש ,הלייק לש הרבסה .טבמאב העורש המצע תא

 בורקמ בצמה תא קודבל השגינו 'תרבג,ה תא הקפיס אל

 ,יעכילטנוי,ה וא 'עכילסוי,ה ,איה ןללגבש תורענה ןהימ תוארלו

 םימב ךשכתשהמ הנלדחת 'ןדיימ,הש דע ןיתמהל הכירצ

 הנעמב ,תיתריבגה החכב החטבבו תופיקתב השגינו םירוכעה
 תוזילעו קוחצ ,הלהצ תולוק םילוע ןהמש תויגיגה לא הנושל
 הלייק לש התפסות לבה הנהו -- הברקתהב ; הבושמ יכושכשו

 ,הברקבש םיזילעהו םידמחנה 'םייחה ילעב,ו םילכה תא הטוע

 ,תעדל תאז םלוא .תוריעצה השרוב תונב לש רפסמ יתמ ןהו

 חפקל םירגובמה וסינשמש ,היתורוחב -- השרוב ירוחבכ אלש
 תשלש םוי, זאמ) םהייחל תדרלו םכירדהלו רעונה ינב תא
 -סג יאבג ,הרותה ירפס םהמ לטנש ,הבר אנעשוהב 'םיצקשה

 ,רקיעבו רעונל הלפת יתב המכ וחתפנ (ברה תמכסהבו חור

 לש םתעדל ולאש אלו לוע קורפל וליחתהו יחרזמה ןינמ
 ןכ אל םלוא .(ןויסינבו המכחב אל לבא ,םינשב םהמ םילודגה

 ,לוכיבכ ,תוריבג ,םישנ ינשל ףרט ןה תונותנ ןיידע ,תורוחבה

 לשו םירחא לש הלא תא ןבומכ ,יאנג יוניכ לכב ןתוא וניכש

 ,תורישעה אקווד ואל ,םישנה ויה תובהוא המגודל .םיינעה

 לזלזמ ןויצ ןימ ,ךלש 'דיומ,ה :רמול ,התב לע םאל הרבדב

 םג ויה .םאה יניעב תבה דובכ תא םמורלו חבשל יושע וניאש
 תומשאה תולעהלמ וענמנ אלו לוטיבבו לוזלזב ורבידש הלאכ

 תושירחמו םתונב ןולק תועמושה ,תוהמא ינזאב תוליפשמ

 םימשה תחת ץפחו תע לכל אלא .ןהמ 'תולודג,ל הענכה ךותמ
 םירחא תעדב ןתולתמ רענתהל תונבה לש ןרות עיגהו
 הפיקהש איה תונויצה תפוקת .'תואמצע, לע ןה ףא 'וזירכה,ו

 הניארתו ןכרע תרכה לש הנוגה הדמ ןבלב הסינכה ,ןתוא

 ש"כ ,םירוהל ירק) 'רז,ל ןיאו תידעלבה ןתושרב ןמצע תא
 .הב קלח (םירחאל

 עמשמ ,םכחה רמוא -- "ץק יתיאר רבד לכל,ש םשכו

 וז הלחתה לש הביט המו הלחתהה יהמו שי הלחתה םגש
 הציג התוא רמוא יוה -- הרוצ וזיאבו הב הליחתהש ימו
 'הירטסוא רסיק, לקנעיל קרו ךא אשניהל התצרש ,סלאקוזח

 העפשה ירוזיאל השרוב תקולח םע -- הינמרג רסיק -- כ"חא)

 תיחקיפ הרענ .("םירדחה תמחלמ,, ימיב תוצינה 'תוכלממ,ה ןיב
 לרוגה הצרו הציג התיה (ןועגש ותואמ ץוח) תינרחוסו תישעמו
 תונבה ראש ןיב תויטבמאה תחאב חספ ברע ותואב אצמיתש
 תחא תא חכב תונפל 'הדובכה, השאה תשגב .ןוילעה 'קלחה,מ
 'היורש, הציגש תונבה ןתואל אקוד הינפ המש  ,תויטבמאה

 תויטבמאהמ תוליפש ,י'הניאצ, :היקנ ןושלב החתפו ןהיניב

 -ה יהימו ,ץוחרל (עטסובעלאב) 'תויתיב-לעב,ל הנחינהו

 יינא, .הציג הלאש ,חורבל תוכירצ ונא הינפמש ,'עטסובלעב,

 הליטהו םירק םימ דכ הלטנ ,המק הציג .הבושתה התיה --
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 ךל ירה :רמאתו ףסותו הינפל תבצינה השאה לע הנכת תא

 הסכא םרט ןאכמ דימ יקלתסה ,'תוליפשה, תונבה ןמ הנתמ

 ריעבו הוקמב עדונ רבדה .םטמוטמה ךשאר לע ידיבש דכב

 ברעתהלמ םישנה הנאריתו ןוילעה בוחרה תרוביגל התיה הציגו

 .תורענה לש ןהינינעב

 םידעומו תותבש

 ןוילעה תסנכה תיבב תבש

 הז ורמג אשידק אקיתעד אתדועס .םירהצה ירחא תבש

 ןיאש ,יאליע גונעת ךותמ םתושרע לע םיעורש תובאה .ןמזמ
 םדא אצמיי םולכ .ןתינ השגרהל קר יכ ,ואטבל לוכי הפה
 העש -- םהמ תבש לש תוביתה ישאר עדי אלש השרובב

 ןדע ןגב םיששמ דחא םעוט תבשב ןשיה יכ גונע'ת תבשיב

 דומלל תונשל ונייהד -- הנש -- ןוקירטונל ינש חסונ םלוא
 ידוהי םה םיררועתמ ךכיפל יתימאה גונעתה והז -- תבשב
 םירבגתמ ,השעמה ימי תששמ דוע למע יפייעו חכ יעגי ,השרוב

 םישוריפה ינש תא קפסמ םייקל ידכ םהיתוטממ םימקו יראכ

 התוא תושוע ןהמ -- תוהמאהו .שרדמה תיבל םיזפחנו ,דחאכ \
 ןמצעמ תוענומ -- ןבורו ןהידיב ןהילעב השעמ ,ןטועמ + העש

 תועיקשמו ןהיניעמ ןתנש תא תורידמו ןתושרבש גונעתה תא
 םויה, םגמא .םישנ ירפס ראשבו "הניארו הניאצ,ה ןמצע
 ; "הבורמ הכאלמהו,, תובא-יקרפב אנתה עבק ךכ -- "רצק
 ,השרפה איה הלודג המ !םויה הכאלמה איה הבורמ המכ יוה
 יילשמ,,ב רמוא ךלמה המלשש המו ,בתוכ "ייחב,הש המו

 לע חפוטו קרפה אב הנהו -- הרותה תא תרמג םאו .ולש
 תוניבמ םה םיבגשנו םיאנתה ירבד םה םיקומע המ ,ךינפ
 ,ךבלל םיעגונהו ךתנובתל םיבורקה םירבד םנשיש אלא ,השא

 יד יל אב התא ןיאו -- םירבד השלשב לכתסה :לשמל

 לכתסהל תוהש הנכסמה םאל ,הל שי יתמ ,יובאו יוא ...הריבע
 םידיחיה הדועסה ירחא תבשב אל םא ,תוריבע לע בושחלו
 אנתה ןווכתמ םהלו רעונה ינב םה לכתסהל ןמז םהל שיש

 החנאו -- םילייטמה רבעל הציצמ איהו -- ולש לכשהה רסומב
 השלשב ,רוחב ,לכתסה,, שולחה הבל ךותמ תשלתנ הדבכ
 הריבע רבדל אקוד ,ע"שבר יוה ,לכתסמ אוה לבא "םירבד

 בקע ,המוח תא הגיפמ תיאשרובה שמשה תועשה ןתואב ,ןכש

 םיאלממ רעונה ינבו םיטפרקה ירהמ שלוגה ןנוצ חור בשמ

 .הרות לוטיבבו השעמ ספאב םכרד םיכרשמ .תובוחרה תא

 תיבל םשפנ לע םיטלמנ םירגובמה ינורחא וז העשב

 דחא לכ םש ;המשנה תאנהל ףוגה תאנהמ םירבועו הלפתה

 ;וב ןייעמו בשוי ויתועידי תא םלוהה רפסה תא ומצעל רחוב
 םיעובקה ויחרואמו תסנכה תיב לש ותונכשב בשי דחא םדא

 ופוג תא הניהש רחאל .דעירפ המלש 'ר ונעדוימ אוהו היה
 תעבש לכ וידימלת ינפל הרימאו הבישיו הדימע בורמ האלה

 הזיאל טילחה אל ןיידע -- תסנכה תיבל רסו השעמה ימי
 חלשי אל "םילהת,,לש אוה רורב דחא רבד  .ודי .טישוי רפס
 ירמוא תא הניכש ומכ ,ךלמה דוד לש "אידרווג,ב קלח ,ודי

 ינוסונומה ולוק דה וינפ תא לבקמ ותסינכב יכ ול ןיא ,םילהתה

 טושפ םדא ,ץיבולדנמ המלש אוה ,רחא המלש לש ילוכנלמהו

 הגונה ונוגינב רוחשמ הרוחש הרמ הרשמה ,תומהב רחוס

 םיעשר ביבס,, :םילהתה יקרפ תא ומייסב ,םילמה תא עילבמה

 שוריפב "םלהתמ,,ה ול רהרהמ "םדא ינבל תולוז םורכ ןוכלהתי
 ןבומ ןושארה וקלח ירהש ,ותנבהב קלוחמ אצמנו קוספה

 תיבל ביבסדביבס םהל םיכלהתמ םיעשרה :טלחומ ןפואב
 םיסנכנ םניאו -- םילטב םירבד םירבדמו םילייטמו ,תסנכה

 ,הארונה היחה איה -- "תלוז םורכ,,ה ןינע המ םלוא וכותל

 םיעשרה ןינע המ ןאכל (יברה לש ייריטלזיו,,ה) םויאה "םאר,,ה
 לכ ןיא ךכב -- רמאו בתכש המ עדי ךלמה דודש !? היחל

 המלש חילצה םייתניב .ונתינ שרפתהל וירבד לבא ,קפס

 ארומ ליטהל לארשי תורימז םיענ יקרפ 150 לכ תא ריבעהל

 לבא .בלו תוילכ טיטרמו תומצע דיערמה ,םייאמה ולוקב
 חמשי בקעי לגי,, קוספב ומעט תא הניש אל עודמ ןיבהל השק

 ןיאו ליאוה !? החמש תמיענבו הליג לוקב ורמאלו "לארשי

 שורפל איה הצועיה הצעה ירה ,הלא םימלענ חנעפל  ונידיב

 םירפסה דחא חותפלו ,תיוז ןרקל תונפלו ,םילהת-ירמוא רובצמ

 וניכסה םרט יכ) ,ןחלושה לע םירזופמ םיחנומה םיבורמה

 .(ומוקמל רפסה תא ריזחהל הלא םידוהי

 ופרטצה תסנכה תיב יאב לכ אלש רמאהל הנתינ תמאה

 איה הפידע הרותש םינעוטה שיש ינפמ לארשי ךלמ דוד תולפתל

 תעדל ,איה םילהת תרימא ,ללכבו .תשרופמ ארמגו הלפת לע

 ורמא ללכו ,הרותב תועידי-יטועמלו ץרא-ימעל ןינע ,םינדמלה

 ,ידו -- שיגרמ ךנה -- ןיבמ ךניאש המ :םילהתה תרימאב
 !? ךל אצמיי אל -- ךלמה דוד לש ותציחמב ךקלח אהי םאו

 ,ךדתניבמ םיבגשנ םילהת יקרפ םא :לאושה לאשי םא ךדיאמו

 ןיא -- "? ארמג לצא ךלכ,, רמול ךל המו ,ארמג ןכש לכ

 הווט, השמ 'רל ףרטצהל התא לוכי תישאר -- םולכ ךכב

 לצשכ ןחלושה דיל תוינשמ קרפ לע ןוכר בשויה 'תויציצה
 .וילע לפונ ,ןולחה תויגוגז לע ןיפרטמ ויאפעש ,ןבדבודה ץע

 םיבוט,, יכ תוינשמה דומילבש רבח קובידל אוה הכחמ יכ

 שרדמה תיבב דחא ןיא :רבד לש ורקע ."דחאה ןמ םיינשה
 רבדמ וניאש ,תוריפה רכומ לאפר וליפאו .םודיו דדב בשיש

 תופנכ עברא לכל ול טטושמ -- שדוקה ןושלב אלא תותבשב
 יכ -- ? תימראב המלו -- "ןישידק ןיחופת,, :זירכמו תיבה

 אוהו -- ול ןיקקזנ תרשה יכאלמ ןיאש ןושל איה תימרא

 םושמ -- ? המ-םושמ םהל קקזנ תויהל ושפנ תא ןיא לאפר
 םיחופתה סדרפ תא הנש ידמ וכרדכ רכח םעפ :היחש השעמ

 םניאש םיצע רפסמ לע יוגה עיבצה הרכחהה תעשב .הזוק לש

 ,לאפרל רווחתנ ,ףוסיאה תנוע העיגהשמ .ןובשחב םיללכנ
 .ויתוריפב םיבוטה אקווד םה -- ללכה ןמ איצוהש הלא תאש

 ץפק ןבלו בקעי לש ורופיסו תועט חקמ וחקמש לאפר קספ

 ויחא,, י"שר לש ושורפ תא ומצע לע ארקיו ונורכז ךותל

 רתיו האר, :קוקבח לש וקוספ ררוג קוספו "תואמרב ינא

 ריתהו -- חונ ינב תווצמ םימייקמ םניאש האר -- "םייוג
 .(:חל ,ק"ב) לארשיל םנוממ

 םיחבושמה תוריפה תא ונממ לזג ,הזוק ,הז חנ-ןבו ליאוה

 ינב םהילע ווטצנש תווצמה עבשמ תחא אוה ,לזגו ,רתויב
 בישהל תוחפל ומצעל ריתה -- התימ והילע םיבייחו חונ

 תמחמ .תופיה ןמ םג שלות ליחתה השילתה תעשב .הלזגה תא

 םינוילעלש רצמ ליחתה םינותחתה םיפנעהמ השענ ףיטקהש
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 תוריפה ינועט םידבה :םיסנ השעמ -- הנהו תגשמ ודי ןיא

 ןמ .לאפר לש וידי ינפל םמצע וחטישו םשאר ופפכ םיאנה

 ךאלמ םא יכ תאז ןיא ובלב לאפר המדמ ,ינועייס םימשה

 למ) םהל הואתנש תוריפה תא ול שיגמה אוהו וילא חולש

 םקש ,ומש תא אשונ אוהש לאפר ךאלמה תוכזב הז ןיא םא עדוי

 ומירמו "םירתס םחל,,מ וקש אלממ אוה יהיו (1 ודגנכ רזעל ול

 הזוק לש ומלצבו ותומדב ולומ דמוע ךאלמהו -- ומכש לע
 לש ותברק שקיב אל הזוק הלעמו אוהה םויהמ ...ריכחמה

 הפשב רבדמ ליחתהו םיכאלמל ברקתה אל לאפר אוהו לאפר
 תיבבש איה -- "אתדועס וניקתא,, תפש איה -- םהל הרזש
 לאפר אוה דוע ."ןישידק ןיחופת,, תרוחס לע זירכה שרדמה
 המלש דוע !ןקורתמ ולסש דע םידוהיה ןיב ויחופת תא קלחמ

 ךכבש "חילצי השעי רשא לכו, דוד םשב חיטבמ ץיבולדנמ
 יקושב יאזע ןבכ אוהש ,דעירפ המלש -- .םילהתה תא םימתוח

 .הב השקתמ ריעצ ליחתמש ארמג תכיתח ,ריבסמ אירבטד

 ונב ןועמשו ןוילעה תסנכה תיב יתכריל תדרוי שמשה
 דוד לע הביבח התיהש הלפתב בוש ליחתמ ןלבה ךלמ לש
 תלפתל יכ םילהת תרימא םשל אל לבא "ירשא,ב ךלמה
 תיבל ימ ,ותיבל ימ ,דחא ,דחא םיטמשנ םיללפתמה ; החנמה
 תפ, םהל שיש וללה ;תישילש הדועסל ןיביסמ םשש ,ונכש

 הינמחלו ריינב ףוטע חולמ גד לש ובנז -- ונייהד "םלסב
 בקעי לש ותדועס ךרועו תסנכה תיבב ראשנ ,םסיכב העולק

 ןיפיסכד אלכיה ינב,, םע דחי "ןיפנא ריעז,, אוה ונורטפש וניבא

 יאה, לע תדרוי תירותסמ הכישח ,"ןיפנא-ריעזד ויז יזחמל
 םימב ןתוצקב תובטרנה םידיה תועבצא קרו "אכלמ יבד אכת

 תושחרמ ןולחה ךרד ןנתסמה םימודמדה רואל תוארנ םינורחאה
 .ןחלושה לע םירוזפה םיגדה ידלשו הלחה ירייש ןיב

 ידכ ןולחה תיכוכזב ץעננה שמשה לש ושאר הנהו

 תישירח בירעמ תלפת .עיקרב תלכתב םיבכוכ השלש תולגל

 ץיישל תפומו תוא -- ךשוח ינפמ ורוא ללוג רנה רואו תעמשנ
 ךורא "םוחר -- וא -- וא -- אוהו,, תיברע תלפת ןמז עיגהש

 ותבהאו 'ה דוחייו "וכרב,ב הלחה הלפתהש עידומ ךשוממו

 ךותמ תכפשנ הכלמה תבשמ הדירפ תלפת -- שחלב םירמאנ
 םיעוגעגו המגע אלמתנש בלה םלוא .הדירפה השק -- באכ

 היפיצו תלחות וכותל גפוסו בחרתמ ,לוחל שדוק ןיב רבעמה םע

 םיבכוככו לוחכ הברי וניפסכו וניערז,, :זורחה עמשיה םע
 ."הלילב

 ונתינ אל (אבא) אב רב אייח 'ר םשב היכרב יבר

 הרות ירבדב םהב קוסעל אלא ...תותבש

 .(ג"ה ו"'טפ תבש 'ורי)

 דבלמ) החונמ ימי ףלא םירשעו האמכ .התיה ימ לש תכש

 ךותמ םימיה תותבש -- היתותבש תא השרוב התצר (םידעומה

 תא הברקב ןסכא ןעמל הל ודעונש הנשה םישימחו םייתאמה
 ןגמל אהתו םהילע רומשתש מ"ע ,הרובע ושרפוהש םידוהיה
 םתוא רוצנלו םברקל ,םלכלכלו םסנרפל ,םננוחלו םבהאל םהל

 לכ לח אל השודקהו החונמה ימי לש םתרימשב .ןיעה ןושיאכ

 ןהילע זרכוהש ףלאה עבור לש םינשה ןתוא לכב יונישו הנפמ

 הקוספ תאצב ,הירוטסיהה רש יפמ הנוילעה החגשהה לכיהב
 תקדצ,, :זירכמו הלוע ,ארוקו אצוי ,וינפל זורככ האובנה לש

 'ר יפמ עיגרמהו יחצנה ושוריפ עמשיהבו "לארשיב ונוזרפ

 "תומואה ןיבל ןרזפש לארשיב ה"בקה השע הקדצ,, :איעשוא

 ידוהיה לש ואוב םע השרובל הסנכנש תבשה (יזפ 'ספ)
 ימיב ("יח,, ןינמכ) הרשע-הנומשה האמה סורפ םע ,ןושארה

 .ט"שעבה לש ותולגתה

 "ובל תולאשמ ול םינתונ תבשה תא גנעמה לכ,

 .(:מק 'בש)

 םידעומו תותבש

 ,השרובד ןושארה םהרבא אוה אלה -- ןושארה ידוהיהו

 תבש ,ידוהיה בושייה תא הב דסיילו הכותב ןוכשל סנכנש

 ןושארו שאר ידוהי י"ע "התבשנ,, זאמ התנתשנ אל התרוצ .וז

 תולעל ידכ הידוהי ןורחא הנממ תאצ דע -- לארשימ אבש
 תאלמב ,תידוהיה השרוב לש התבש תפוקת םותב -- לארשיל

 --הלווע ינב י"'ע הינב תומשנ חקליהב .רכנ תמדא לע האבצ

 -יטרעו היגבמ הקיר הרייתשנש השרוב לש התמשנ םג החקלנ

 יבחרמכ חבש תואלמ םייתפש .הלש תודומחה ידגבמ תיאל

 ל-א ךלמל תוחבשתו תוריש תורימז .דוע הנעמשת אל עיקר

 היתויסנכ-יתב תונולחמ תאצוי הרמז לוק תבש .םייקו יח
 םירתסמב .עמשיי אל היתושרדמ-יתבמ תוכלמו השודקו ללהו

 םהירבקב םידומלג ובזענש התמדא רפע ינכוש תושפנ הניכבת
 הממושה השרוב ינפ הפוצה העבגה ימורמב םהל ורכ רשא

 תומוח ןיב השרובב חטבל םידוהיה תבש ימיב זא .הידוהימ

 תורעיה תוריקו הל ןגמל ,הילע ותש ביבס רשא םירהה
 תכאלמ ,םתכאלמ תא םתושעב השאו שיא -- התוא םיקבוחה
 -- תבשה האב -- תושעל םיהלא ארב רשא םימיה תשש

 העזהבו הציחרב תונכהה תאז החונמל המדק .החונמה האב
 ןטפק תשיבלב ,םילענ חוצחצבו םידגב תפלחהב ,הליבטבו

 ,ןימח תנמטהו הילצו ןוגיט ,לושיבו הייפאב ,למיירטש תשיבחו
 - שארמ העדוה אלל ,עתפל .הכאלמ לכו ץוהיגו הסיבכ

 ןיוש לכה .הרחוסו הנצבכ הלוכ השרוב תא הפיקמ תבשהו

 ,רמאנה לכ .םתרבוע תחא חורו םירורבו םיבוהא םלכ : הינפב
 ,היפנכב לכה הררצש ,תיללכה תבשל רשא ,רמאנ ץוח יפלכ
 היתבוש ןחבמ לע תבשה ימעפ גולדב ,םרב .הנתשנ אל רבד

 הינפ ילבקמ לצא איה הנוש ,םש הל הפצמש םינפה תלבק --

 ןתינ .וכותב םייורשה םישנאהו םוקמה יוניש םע הנתשמו
 אישנה תיב דגנ תוממוקתהה ימימ הלאשה ןושלב לואשל

 ימ לש תבש, -- "םויב וב,  ךפהמב ,לאילמג ןבר -- ימיב
 ,לארשימ םדא לכ לע החורמ הלצא השרובב תבשה !"התיה

 וא דבוע ,רוחב וא םלע ,רענו קונית ,השא ןיבו שיא ןיב

 תדמו ויפואו וכרד יפל לכה -- ץראה םעו ח"ת ,לטבתמ
 .ב"'ויכו ודומיל ןפואו ותוזירז וא ותופיפיע

 תיב לש תוקונית ,הנושאר םידימלתה אופא ודמעי ןכל

 ,תבשה ינפ תא םה ולביק דציכ ,ודיעיו ואוביו ומוקי -- ןבר
 םימי השש םהידמלמ תיבב םיאולכה רדחה ידליל המדי ימ יכ

 רקובה ןמ םבג תא םימקעמו םהירפס לע םינוכר םימימת
 ימיב "תוריחל תודבע,מ םתאצב םהל הושי ימ ;ברעה דע
 תא םירדוסו םהישמוח תא םילפקמ ,םירהצה תועשב ,ישש
 ךורעי ימ .םבר תיב םיבזועו הזוזמה תא םיקשונ ,םהירודיס
 רורד רופצכ ? םהילע םבר תמיא ןיאש ,תבשה םוי תא םהל
 ,גגל גגמו ןליאל ןליאמ םימש יספאב הטשו הנק תא הבזעב
 םקתמ ןיעמ ןהב םימעוטש ,הלא תועשב וללה תוקונית םה ןכ
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 םימיעטמ ןיא ונא ."םינמזה-ןיבש םילחוימה שפוחה ימי לש
 -יררושממ ,ףסא אב ןאכש אלא .םתבשמ תצקמ וליפא ונל
 -- ד"ע קרפב וקוספ תא :םהיגונעתמ העמיק טעימו ,םילהתה

 -- "תרצי התא ףרוחו ץיק ,ץרא תולובג לכ תבצה התא,

 תוקוניתה הלא יפלכ אלא ורמא אל -- !ורמא ימ יפלכ
 -- רצק םויהש ףרוחב :תולובג עבקו -- םתבשב םיחמשה

 ןיתממ לודג םויהש ,ץיקב וליאו םהינפב םותח יברה תיב

 ..טעמתמ גונעתהו -- "תובא יקרפ,,ב ויכינחל ,םהל יברה
 םתותפש לע הישקע ןב היננח יבר לש ורמאמ הלועשמ םלוא

 ה"בקה הצר,, :םילמב םיעמוש םה ,הלהקמב ותוא םינגנמו
 ה"בקה הכיז םידליה תא ,םמצע לע זמר ,"לארשי תא תוכזל

 -- חפקתנש תבשה גונעתו חלצומה וצקל קרפה תא ואיבהב

 - .םבר תיבמ םתאצב תוקוניתהמו .שדחמ חקפתמ

 םידמלמה לש תבשה

 םירהצה תועשב (י"שרו) "שמוח,,ה לע הנורחאה הרזחה םע

 אבאש -- רעהראפ -- "הניחב,ל הנכה םשל) ישש םוי לש

 ,יקדרד ידמלמו תבשה תדועס רחאל ונב תא הב ריבעהל דיתע

 לימזיאב חותינ ןיעכ עצבתנש) "םיינרפצה תליטנ, רחאל
 ףדמ דריגש ,ץעה ימסק םה -- "םידעה ינש,, תפסוהו (ההק

 אלא ,תאז ןיא ,אוה םלש ןיידעו םינש תורשע הזמ ונחלוש

 ישש םויב דומעל ידכ ,עובשה תומיב ונורסח תא אלממ ץעהש

 הנמאנ תודעל וימסיק תאו ומצע תא דימעהלו ואולימ לע

 (.חי ק"ומ) וידימלת-ינרפצ תא ופרשב ,בשחיי םידיסח ןיבש

 ,םילודג דמלמה ותימע קלחכ יקדרד דמלמ לש וקלח רפש אל

 תולפתב ויתוטועפ תא "רתכו השודק,, דיקרהל וילע לטוה ןכש

 ןורחחא תאצ םע -- םהיניבש הושה דצה .ףסומו תירחש

 םהל חנוהו םהל חוורו -- םבר תרוק ימש תחתמ םידימלתה

 תבש לש הגנוע גנועהו -- ןאוסה ןואשהו הלומההו שערהמ

 .םהילתכ ןיב דקרל ליחתמ

 םירוחבה לש םתבש

 רעונה ינב תוצובק רפסמכו וז תבשל הל ויה םינפ הברה
 םהלשמ ןינמב םירוחבה לש םתאנה תוהמו םהיגונעת ןפוא ןכ

 הרטמב "םתובא-יטנבא,מ ע"א וריתה ללכה ןמ אצוי אלל

 .םמצע תוכזב דבכתהל

 "לומתאדכ ןיריטפמ,, ןאכ םגש םהל רהבוה םימיל יכ םא)
 םיגוהנה דבכתהל היוארה הכיתח לכ לע תוטלתשה התואו

 -שאב תאז ןיא -- םניינמב םיריבגה ינב וגיהנה םירגובמה לצא
 הרות אוב דע וז תולדבתהב וחירה תואמצע תצקמש אלא ,םתמ
 םייקוש חופיקב ,יחל תוריטסב האטבתהש תוממוקתהה לש
 םתחיתפו ןיינמה תביזעב וא ,תובותכ אל רשא תוכמה רתיבו

 תונוש םיכרד -- תמדקומה תבשה תלפת רחא .םירחא לש
 ידמול םהו -- ולא : תבשה לש הגוניע תכשמהב םהינפל וחתפנ

 שרדמה תיבל ונפ ,הלק החורא ףוטיחו שודיקה רחאל --- הרות

 הבוטה :התראפת לכב םהל הניתממ םש הואצמו

 תחמשמ ,יתפ תמיכחמו שפנ תבישמ ,זפמ הרקיו ץורחמ

 יכ ,הירחוש םע השוע הניא הבוט המו ,תעשעשמו

 הנ'ש :הושרד תבש לש ןוקירטונה לש ודוסב ודמע וללה

 הגונעת -- הרותה הנשמה -- רמולכ ,גונעת תבשיב

 ויהו הרותה םע תבשה םלצא ודחאתנ ךכו איה תבש לש

 םג ויה !? הזמ לודג תבש גנוע שי םולכ -- דחא גונעתל

 ,ץראה חבשב תוחישל וניזאהו יחרזמה ףינסל םהינפ ומשש

 ךרדבש אלא ; לארשי ימי ירבדב ,עובשה תשרפ ,הרמגב רועיש

 (? תבשב) קרוסמה השארש חותפ ןולח דיל ורצענ םתכילה

 תלגלגתמ הלחה הלק החישו םהינפל ומצע טילבה ןח תרענ לש

 !? תבש גנוע הז ןיאש דיגנש ,ונא ימ -- םתעשעשמו םהיניב

 ליאוה ,דבלב ןורחאה גנועב וקפתסה בורה םהו -- םירחא

 םיציב תגועב חניקו תדכ ןייה לע שדיקו ןידכ הלפתה תא רמגו
 לארשי תב םע לפת טופטפש ,ול רמאיו אובי ימ -- הרועק

 ןנחוי ןב יסוי לש ורמאמ ןכיה :לאשת םאו ? תבשב הרוסא

 התואב תישאר -- "השאה םע החיש הברת לא,, ,םילשורי שיא

 החישב אוה עוקש ,וז הנשמ דומלל הז רוחבל ול הנתינש העש

 םירוסמ םירבדהו -- "ורמא ותשאב, -- תינש ,הרוסאה

 וליפא .םבשיילו םהילע בישהל בייח אוה ןיאש םישוריפל

 םמצע תא וגילפה אל (תפרה ירוחב) "םירוחב- לאטש,,ה םתוא

 לאומש 'ר לש ותפרב םנינמ תא ועבקו "םירוחב תראפת,,מ
 םדובכ ללגב קר (הז רהוז ראותב ורתכוה ןכ לע יכ) ליפא

 םהל הזו םהלש תבשה גונעת הז יכ ,םהמי ודדנ םש עגפנש

 תואמצעל םילודגה ןינמבש םתובא-תילט תחתמ :ינש קותינ
 הז רבד ,בגא) .ליפא לאומשל -- םשמו "םירוחב תראפת,,ה

 םוקמב םנינמ תא עובקל הז רתיה םהל וחקל ןינמ :ןויע ךירצ

 לש ויתורפ ןיבל םניב הלידבמ םישרק לש הציחמ קרש הז

 םוקמב ללפתהל רוסאש תשרופמה הכלהה איה ןכיהו -- לאומש

 ימ,מ קייד לאומש 'רש רמאת (.הכ ר"בב אתיירב) תפוניטה
 המהב תאוצ לע םג קיסהו םדגנכ ןירוקש "המהב לש םילגר

 "הנשמ ףסכ,,ב לאומש הנש םא לבא .היה חת ןכש ,רשפא --

 םש .ונדיב אוה קפס -- 'ו 'לה ש"ק תוכלה ם"במרה לע

 םיבלכל טרפ) תומחבה לכ תאוצ וניבר רסא אלד,, קיסמ אוה

 ,לאומשו .ש"ע "תעדה דמואל רבדה חינהו (דועו םיריזחו

 יטילפל ותפר תיצחמ תא ריכשהו ריתהו ותעדב דמאש אוה

 ורבעמש חרזמה ריקב םתבשב השעמ היה ."םירוחב תראפת,

 תקולחמ ןיגב דדוגנתמ ןפודה עתפל ליחתה ,תורפה תורד ינשה

 םוקמ עזעדזנו הריגה תולעמ ןיב הררועתהש תחש ץמוק לע

 .םיללפתמה לע לופנלו טומל בשיח חרזמה לתוכו דובכ םתבש

 -- דחא רודמב רודל םילוכי תורפהו ונא ןיא :ורמא זא

 שאר ,לקנעי לש ותכוסל ואוביו וכליו םוקמה תא ובזעיו
 .לקנעי לש ויבא -- ינש לאומש הצוחה םקרז םשמ .םיטלמנל

 קבדנש ראות) ,"תפרה ירוחב, לש דובכה יוניכב םירטועמ

 -- תראפת,,ל ,םלובגל םינבה ובש -- (םתנותח םוי דע םהב
 ."םירוחב

 תונבה לש ןתבש

 ןה ןחתולמש םא ןיב ,ןהלש "הנפואה תגוצת,, םוי איה

 השרוב תונב -- הירחאל וא הינפל ,"הדומ יטנאה,, תפוקתמ

 תוחלתשמ תודמוח םיניעו הירק תובוחרב ןהב ןמצע ויה תוארמ
 לע תבשויה ןהיתואשונ לש תבטוחמה ןתינבתל תודמטצמו

 םילכמש הגרעה-יציחב תושחו תורוחבה ןה תושיגרמ .תאלימ
 ןחב ןה תוכלהמ םירוט-םירוט .םיניעה תובג בראממ ןהב

 ,שריהדעדיא דע הזמ רשגהמ ןוילעה ,תובוחרה בחורל םימולע

 .לודגה תסנכה תיב ירחא דע יברעמה ורבעמ -- ןותחתהו
 טגיס ,הבישיו תורפתמב ורפתנ ןהיתולמש -- םידימאה תונב
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 השרוב תונטייח לצא -- םיינעה תונב לש וליאו ,רמטסו

 .יה ןמא השעמ ,ןתכאלמו ויה תוחבושמ אקודש ,ונקתוה

 "םיתבב םיתב,, .וגרתשנ "תודמעמ,ה תורהט לע -- םירוטה

 .ובלתשנ "סוחייב סוחיי,,ו ועגנ

 הביהרה אל -- "ןיסחוי,,ה תונב לע תינמנ הניאש הרענ

 תוצוחו ןהלשמ תורוש ושע ןה ףא .ןתרושב אובל השפנב זוע

 הנפרפרת ביבא-ירפרפכ -- היתונבו תחרופכ ולע השרוב

 השרוב ינב -- !אב ןכיהמ סוחייהו .ןתשבלת יעבצ ללשב

 עזג,ו "םילודג תונליאב םאצומ תא תולתל םיליגר ויה אל

 "תוינושארה, ןמ תצקמ .םשרש םהל הרפה אל "םישישרת

 רשפא .ךכב ורקיתה אל ןהינב לבא ,תוחפשמ המכב הקבד

 :ישממ רשאמ היה המודמ רתוי ומצע לכ סוחייהש רמול

 השרוב לש הירישע לע םעפ ובשחנ םהירוה ירוהש הלא

 תומדא ישוגמ ויה םימסרכמ תורענה תובא רמולכ ,םהינבו

 - הלאו תוקחד ךותמ םתבש תנכהב םיחרוטו םהישירומ

 םאצוממ ומלעתה סחיה ילעבו ואב בורקמ םישדח םירישע

 תרמצ,,ב (םתוא ואר וא) עתפל םמצע תא ואריו -- טושפה

 תצקמ תרידחו ינויצה חורה בשמ םע .לוכיבכ ,"הרבחה

 -- "ןיסחוי,ל סחיב תרחא חור התיה -- השרובל הלכשהה

 הנקב הכרענו הליחת תירגנוהב התטילש יפל הדדמנ הרענהו
 .תינויצה העונתה יפינסב .התונקסעו התלכשה לש הדמה

 םלוא .ןיטולחל תויתוכאלמה תוציחמה ורסוהו ןילובגה ושטשטינ

 ..הדמע הניעב ,הב הכורכה אינודנהו ןותחה תיעב

 םילמעה לש םתבש

 םתדובע ינתונ םע םילמעה לש םתיבב תבשה איה הפי
 וקיסעה הריסנ יתב ןינמכ .השרוב תוביבסב םיצעב השועה

 ,הממיב תועש 12 תוחפל .םיידוהי םיאנכטו םילעופ תורשע
 םיאצויש םהמ .םהידיב םילגלגתמ ויתורוקו הריסנה תיב ישרק

 תושמשה ןיב תבש ברעב םירזוחו ןושאר םויב םתכאלמל

 םהיחאמ "תבשה יאצוי,, לש םקלח הפי .םהיתבב םינלש םהמו

 לש הכילה תגאד קרש הזב ,םוידםוי םהילגר תא םיתתכמה

 ,םוי ידמ םתיב ידקופש העשב .םהילע תצבור עובשב םימעפ

 עיגהל רקוב ידמ םיזפחנו םיכשהל םימידקמו בירעהל םירחאמ

 םחכ תא םירזפמ םניא םהירבח -- םתדובע םוקמל לגרב

 דחאש םג הרק .רתויו מ"ק השמח לש ךרדב תעגימ הכילהב
 ורבעב ,שונא תבהאבו רתי תונידעב ןייטצמ וניאש ,םיסובה

 ערזמ "ץירפ,, השעמ ,םילגלגה ינש תב הקירה ותבכרמ םע
 עיגהלו רהמל המישנה תלוטנ םכרדב וילעופ תא זריזש ,לארשי

 .ןמזב

 הלעה אל ללכ -- ובכר לע וילעופ תא תולעהל הבשחמ
 םהיתבב שגרוה המעט םא קפס םתבשכ תבשש ןבומ .ותעד לע

 ירחא םתחפשמ קיחב םה םירקי םיחרוא .םירחא לש םבלבו

 תושדח םינפו ,תוליהבו תודרט ,ןוצרמ קוחירו רדעה לש עובש
 תעקתנ המח םולש תכרב .ךאובל םיפצמה םיבוהא םיער ןינ

 יאליע גונעתו העיגרו ,הנומאו תמא תחונמו ודי ךותל הביחב
 .תבשה ול הקינעמ

 רלדנסה לש ותבש
 תירכש רועקה ופרפרש ךותב סנוכמ ל'רתלא ול בשוי

 -עקש תא הדפרמ ןתורדשמ וטרמנ אלש זווא תוצונ תאלוממ

 אוה םבש הילוסה ירוחב הצוענ וניע הלילו םמוי .ותירור

 תועלצה תא תפוזמ טוחב אילטמ ,ץעה ירמסמ תא בחות

 םימי השש .לענה בקעב לזרבה ירמסמ תא עקשמו תוקוחשה

 .ופתכ לעמ דרי ושארו ופוג ףפכנו ויניע וטרטנ תוליל הששו

 יקוצ רבעל שמשה תוטנב טלמנ אוה םהילאש הוקמה ימ

 ןוכמל רזוח ושארו םמוקמל וירביא תא םיבישמ ,סורטיפה

 ידוהי סנכנ תושמשה ןיב ינפל העשש ול עריא סנ .ותבש

 .הכאלמ רכש תורוגא יתש ודיב עקישו ודיב ןוקיתל םילענ גוזו

 תבשל תורנ תחאב תונקלו ךליל ףסכה םע ןוזפיחב חלשנ ונב

 תצקמ :גנעתהל ורות עיגה רקובב .שודיקל ןיי -- ינשבו

 עובשה תשרפמ תחנ טעמ תוורל היה לוכיו תבשה לש הגנועמ

 ויתויציצב קיזחמה ,ןצחש יאבג לש וזגור וילע ץפק -- הירופיסו

 ,םורדה לספסב רבדמש ימ לכ ינפב ףילצמו הנומשה תולופכ

 .הכאלמה ילעב לש םבשומ

 טייחה הילא לש ותבש

 בחרה ונחלוש .טייחה לש וגונעת ךכ רלדנסה לש וגונעתכ
 יטוח ישוחר םיליעמה ,םינוקה ידגב םינומ וילעש ךוראהו

 םירומגה ,םירותפכה ירסוחמ םייסנכמהו םילוורשה ילוטנו ןבולה
 םע בזענו חנזנ לכה ,םיאלוטמהו םיעורקה ,םירומג םניאשו

 תחתמ םיקיהבמ םהינבלשכ ,ץחרמה תיבל תבש ילבוט תאצ

 ההכתנש ץוהיגל עצמ ול שמשמש דבה הטעמ זא ,םיחש תיבל

 םיירפסמהו םילחגה ץהגמ .םסכמו םהילע חתמנ ,הכאלמ תמחמ

 היפנכ תשרופ תבשהו -- ויתחתמ םיבחתנ ושימשת ילכ ראשו
 חנו הלוע ,ואובחמ תא שטונ למיירטשה .טייחה הילא תיבב

 רתויו המלש הממי .תבשה לש האוב לע עידומו ושאר לע

 - תבטרומ עבצאב ץהגמה לש ומוח תא ןוחבלמ אוה רוטפ

 לע תוהתלו םילהת יקרפ רמולו שמוחב ןייעל אוה יונפו

 ."םימורע שיבלמ -- 'ה,, :ןוגכ ,םיקוספה |

 לרימ לש התבש

 היתודימלת .הנחתו הלפתו האירק םוי :לודגה המוי איה

 .הירפסלו המצעל הרוסמ איהו הנובצעמ הז םויב הל תוחינמ

 ינפל םירבועה םילייטמה לבא החונמ הל תונתונ היתודימלת

 ארקל הקיפסה אל דוע .וז החונמ םיעירפמ -- התיב חתפמ
 ,"הניארו הניאצ,ב אבומה "ייחב,המ תותלד שולש-םיתש

 תלחנ,,הו "רואמה תרונמ,, יקרפמ קרפ לע שטייט-ירבעב רובעל
 חתפמ לע םיבוט תב הרש לש היתונחת ולע אל דוע ,"יבצ

 םערו םתכילהב םירוחב תולהצמ לוק עמשנ רבכו -- התפש
 םהילא לרימ לש התאיצי .ןתחישב תורוחבה לש זילעה ןקוחצ

 לע איה תכפוש לוחה תומיבש ,לוחב התאיציכ הגיא תבשב
 התושרל דימעהש היתודוקיו שאה תובהל לכ תא םילייטמה

 ולש "המכח תישאר,  ורפסב ,שאדיו הד השמ ןב והילא 'ר
 ןושל -- תבשב .םתחתמ החותפ םונהיגה תא םיאור םהו

 ורעבת אל,, :בותכ תבשב יכ) הנורג ךותמ הטלממ איה תרחא
 הריהז) !תונב ,תבש טוג ,םינב ,תבש טוג,, ."תבשה םויב ...שא

 תבשב (רובידב וליפא םינימה בוריעב לשכיהלמ לרימ ,איה

 הינפב ענכשל ןויסינב הילמ המיענמ ,הקלחו איה הכר הנושל
 ןיאה ,םכתרפכ היהאש ,םירקי םידלי ,םכל ןיאה :רשיה לכשל
 יאדכ -- 1 לייטל רשאמ רתוי בושח ןינעו רחא קוסיע םכל
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 ,התיבה ובוש .הז ןיממ תבש גנועל םכירוה םירמוא המ תעדל

 .איה הבושת ןמז תבש םגש ,'ה לא ובושו

 םידיגנה לש םתבש

 ,היאר הנועט הניא השרוב ידיגנ לש םתבשש אוה רורב

 ,םיבירע םילכאמב ,םיאנ ,םישובלמב -- םיינוציחה היארמב אל

 תולפת :ימינפה הנכתב אלו ,םויה יגונעת ראשו םיפי םילכב

 תמחמ ,הרותה דומיל -- םלכ לעמו תורישו תורימז ,תולהתו

 םויק ירחא .םהמ םלעתנ אל ,גונעת תבשב הניש לע שרדהש

 תוריפ ימ ותשו םבכשממ ומק ,שממ הניש ,ינשה שרדה

 תיבל םהינפ וכפהו -- םישבוימה םיפיזשהו םיסגאהמ וצמתנש

 םא .ול םייואר םמצע תא וארש םמוקמ תא וספתו תסנכה

 ינעה ןכש לכ ,םידיגנה לע םינמנ םניאש םידוהיה רתיש

 םידספנהו םילכה םירבדב לוחה תומיב םילדבג לארשיבש
 התוסח תא תשרופ האובב תבשה ירה ,תלוכיה ילעב םהיחאמ
 ןטפקהו למיירטשהו הילכאמ רחבממ םנחלוש לע הלעמו םהילע

 וניאש -- "ךלמ ןב,ל ךפוה ידוהיה -- םהייולב לע םיפחמ

 תבש לש הרדה .ויבא תיבמ ול ןתינ לכהש ינפמ םולכ רסח

 תומיל רומאה רבדכ ,"םיסכמ םיל םימכ,, הירמוש תא ףטעמ

 ןיעמ -- תבש,, ןכש ,רישעל ינע ןיב רכה ילבל דע ,חישמה

 .איה "אבה םלוע

 בקעי לארשי לש תבש

 לארשי לש םיבורמה ויקסע ירחא בוקעל םייונפ ונא ןיא

 רמגנש ,ונזא ךותל ושחלב יוגה םע הושה קמעל עיגה םא בקעי

 תושרמ השרוח ואר הדש רבעמב םתחנו תלצלצמ ףכ תעיקתב
 וקרוהש שייייה תויחולצל רפסמ תתל ונידיב ןיא ;ותושרל יוגה

 ,לידנייש ,תאז ותשא יכ ,ויאבוס לש םהיתורגרג ךותל רוסיאב

 םיזז םניאש ,ויחרואל רשאו לוחה תומיב ויתוישע תא השועש

 נ"כהיבב -- םויה תועש בור ,ךכיפל .ודיכ הדי -- ותיבמ

 לארשיל -- םיקולא תיב דיל טטושמ האריי םא יוג) .ונאצמת

 ןיאו אוה ללפתמ םש (ותאצ דע וידעצ רמושו הפצמ בקעי

 הקדצה רחבמ אוהו -- רבסה ןתמ תעשב וליפא .עמשנ ולוק

 ןימ ,"ארמג תכיתחל -- שרדמה תיב ישבוח םע השוע אוהש

 לולימב הוולמ ,היתורוש ןיבל וינש ןיב לגלגתמ "םוהמה,,
 ודרי ןכאש םינימאמ ויפ-אצומל םידמצנה םירוחבה ,ועבצא

 -- םילאושה םיבורמ לוחה תומיב םא .ארמגה לש התעד ףוסל
 והשעמכ .הזמ הפי גונעת האצמו הכל -- כ"וכאע ,תותבשב

 המלש לש והשעמ ךכ ,ןוילעה שרדמה תיבב בקעי לארשי לש

 ריהב ורבסה םג יכ ולצא שי םינפ רבס קר אלש אלא ,דירפ

 ריתמ אוה םהב ,וינפוא לע רובד רבד ,הרורב ותנשמו ריוחמו

 ותרמגב רענ רענ ,ותוא םיפיקמה ויכרבא לש םהיתוקפס תא

 הגונעת ,וינפ תא הטוע יאליע גונעתו הרשי ךרדב םכירדמ אוהו
 .וקלחב וחמשמה תבש לש

 לידנייש

 ףילחהל הקיפסמ הניא םיתע (בקעי לארשי לש ותשא)

 תנכהמ םוי ותוא איה הרוטפ .החונמה םוי דובכל ;ויתולמש
 ךירצ ןיאו ,םהינפל ןחלוש ךורעלמו הלש םגחה יחרואל םילכאמ

 .תועובש הזמ תדמועו תעצומ איה -- םתטמ םהל עיצהל ,רמול

 אלש ,הידי םילעהל המצעל תושרהל הלוכי לידנייש ,תבשב

 לע בשיתהלו הרניס דעבמ ,תבש דובכל ןכרצ לכ וקנתנ

 התיב ינב םע הלטב החיש רושקלו התיב (הרותית) תפסירפ

 הלעבו איה ,תאז ושע המכחמ) .דחא גג תחת התא םיררוגתמה

 אלו םתיח םייחב םדועב תיבב םקלח תא םהל ושירפהש

 ומצעיש דע ןיתמהל, הביס םהיצלח-יאצויל ,םהל הרייתשנ

 רפסמ םיחרוא תסינכמ לידנייש לש התבש יהוז ("םהיניע תא
 .השרובב דחא

 יזירעטארד,ה היח לש התבש

 החמש ,ךורעה הנחלוש ינפל היח תבשוי גנוע תנשודמ
 החרטש המ לכש העדיב ,השעמה ימימ התדובעב הששו הקלחב

 תקלנשמ ,וז הרעוס הנמלא .החרט תבשה ןעמל -- לוחה תומיב

 תקוצמב הדימתה אל ,המחל ןתונ הירוענ ימיב דוע הנממ
 ילכוא תא הפיקה תרדוק הריקסב .הבלמ גלפוה שואיהו השפנ

 ,העד הב ןתנ 'הו ! םהיפל ףרט תתל הדי אצמתה ; הנחלוש

 הזו םאה לש הז ,הל ונוכנ םידיקפת ינש הלעמו םויהמש
 .באה לש

 סרח ילכ :הידיב הנוכנ הכאלמו -- םיטעמ םימי ואצי אל
 (תבשה ימיל דוחייב השרוב יתב תרקע שומישב ויהש)

 -- ץיצע יומד ריס :הכורא היח םהל התלעה -- ורבתשנש

 ותרשוק איה ,היכרב ןיב תועש הנעתנש םיסרחה תחפשממ רצנ

 .ודיקפתב ךישמהל הבר תונמאב ותרישכמו םיקד לזרב "יטוחב

 איה הריבעמ תבשה תחונממ הגונעו החונינ התבשב ,תעכ

 תאצוי הפ :הידי תוצירחו היפכ תנובת תא החור יניע ינפל

 ינפלמ התיה סרח ירבש -- הבחרלו הכראל הגורס הרדק

 תוחלצה ךותל קירמה ראופמ ילכ -- תעכו םיטעמ תועובש

 תא ,ןהב וטטיח םיטוח ןה ףאש ,ןמא תא תושייבמ ןגיאש
 ףד ,רונתה יפ לעמ רסומ םש יא .ןושלו ךח הרגמה ונכת

 וירוחאמו -- קורנה טיטב חרמנ ,םוי דועבמ וילע רגסש ץע

 יסכמ ,םהיסכמ .תושחרמו םיספליא ,תורדקו תורויצ םילגתמ
 ורקעש ליבהמ "לגיק, לש ולבהו םהילעמ םיפלקנ רמחה

 םילופ ,ןבקרוקו ןמושו רשב-ולפתו סרית חמק וא המדא יחופת

 תא האור היח .תואלמלמ דיה הרצק אל רשא לכו ןיסירגו

 לכ לש וז ,תומשנה יתש תא םידימעמ התוכזב וליאכ המצע

 ירהש -- ןקופיס לע ,הריתיה ,תבש לש -- וזו עובשה תומי

 הידי יתש םצעב םהילע איה החתמש םיטוח יזוחא םילכה לוכ
 !? הלש לע הלועה תבשה-גנוע אוה ןכיה --

 המלש לש תבשה

 בבוסה ץיבולידנמ המלש תומהבה רחוסל ול המדי ימ

 עברא לע תכלהמה הרוחסב םתא ןתונו אשונו םייוגה ירפכב
 הממיה תועש בור תולוע החיוצו החירצ ,הייעפו הייעג תולוקו

 לש ויתוחבשתו ויתורישל אוה רבוע עתפל ,הנהו -- וינזאב

 ירמוא ינפל רבועה ץולחכ םתוא ארוקו לארשי ךלמ דוד

 םירתוסמ םיעוגעגו ההימכ אלמו רעוס ,הגוג ןוגינב ,םילהתה

 הדועסה רחאל ,תותבשב -- תוחנא המוהה ובל ןויבחמ םיצרופה
 "ירשא,,ב חתופ ,קרפ םישימחו האממ תוחפ אל םייסמו הינשה

 הרצ לכמ יכ, לע הדות תעבה םע דחיו "יושא,,ב םייסמו
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 ותריתע תא בבסמ אוה -- "יניע התאר יביואבו ינליצה

 ךימק ןואש ,ךיררוצ לוק חכשת לא, -- "תולהת ארונ|,ל

 ! 'דימת הלוע

 קישטילאופר לש תבש

 רפס לע ,ונאצמנ אל -- ארמג ידמול ןיב .םיחופתה רכומ

 רקובב "הרדיסה תרבעה,,מ ץוחו דדונתמ וניא -- תוינשמה

 .ונארת אל -- פ"עב ,החנמה תלפת ינפל םילהתה תרימאמו

 אוה ימחלה תיב ישי ןב לש תובגשנו תוכזה ויתולפתבש אלא

 יכאלמ ןיאש ןושל ,ימרא ןושלב רמאנש הנושמ קוספ בברעמ

 יתש ןב טפשמ ,אתדועס וניקתא,,מ והחקלש ,ול ןיקקזנ תרשה

 ירמוא לש םרז ,אלפ הז ,הארו -- "ןישידק ןיחופת,, : םילמ

 םירתסומה ןירימטו תודוס שקבל אל ,ותוא ןיפיקמ םילהת

 ימודא םיחופת שממ ,ולסבש םיחופתה ללגב אלא םילמה יתשב

 שפג בישמ ירפ -- ןגו ןליאו הדש חיר יציפמ ,ןטב יחופנו רוע

 םויה תרחמל ונכוד לא ואוביש מ"ע ,םיללפתמלו םידמולל

 .םרובע םלשלו

 ןלבה ילשריה לש ותבש

 ןושארמ וידי וננוכש העיז-יב תויטבמאה לכמ ול החינה

 תא ליבההל םיחושאה יפנע תטילחמ ,הבש ישש דע תבשב

 ןתנעטהו תירפגה ימ תונויבח יוליממו המישנה ילכב םיעוגנה

 אוה ,"ןיקלומ,ה תאבהמ ,רועה דורגו ןיעה םותש ורומח לע

 ,הכומסה רעיה תאנ איה הנינילפהמ ובחוסש ,קוריה בויסנה

 "טבמא,,למ איה תבש -- םח ודועב םיאירבמה תא וב תוקשהל

 ,תויגיגה תחא ךותל הכישח םע תבש ברע אוה דרוי .םירחאל

 ויתורחנ תא חלשמ ליחתמו ותאנהל ערתשמ ,האלמ וא הקיר

 םה םש ,םיעלסהו םיצעה ןיבל ןרזפמו חותפה ןולחה דעב

 ןדקרפא אוה בכוש -- ידש זיזו ףועה שמר תלהקמב תוברעתמ

 הָשְרובְּב הָשְדְקְתִנ תֶּבַש
 םיִרָּבְזָנ דוע לָחַה קר הֶז
 הָשְרוּב תּותָּבַש ,יִרְפְּכ תּומיִב

 םיִרָיִלָחְנְב הָּובְטַה
 הָשְרח תַמוח תַפְקַמּו

 תוהגְנ םוי תודּומַח םוי

 הָשְרָשְל דַע תֶבַש הֶדְפֶאְ
 תוהת תועּוקת תופיִלָחַבּו

 הָשְרּוב הָעְּבָש שדק אָרְקִמ

 םיִרּועָנ רות-םימִי תַמְדְקְּב

 הָשְרּובְל אָּב םֶרָט יִדּוהי
 םירּוצ יִהְבָג ,רוגַמ יִעְלִס

 הָשְרּוט עקְרקְו לוח תַמְדַא

 תַחֶא תָּבַשְו םויַה יִהָיַ
 הֶָשְרּופ הָפְנָכ םּוקִיַה לָּכ לע

 טחמ יִצָע הָיְמָה ילַחנ
 הָשְרּוּב הָשְבוּכ תיִשאָרְב תַּבְש

 דע ,רמולכ ,שפנ דע םיעיגמ םימהש דע רקפהה תיטבמאב

 תאצ דע םש חנומ אוהש שיו .ותוא םיריעמו -- ויפ יחתפ

 .םיבכוכה

 סעטיא-לקנעי לש ותבש

 יקמעמב ,קוחרב םא יכ השרובב אל גוחנ ולש תבש גנועה

 חספ ןיב ותשא אטיא ותחלש םשל ,םירהה יקחרמבו תורעיה
 ןייטש לקנעי ול בשוי ןאצ תורתשעו רקבו תואלכמב .תועובשל

 םיקד םיצע תורוקמ השענש ושגרד לע ,תבשב ,"רא'רשכ ,ה
 ,דחאכ ןחלושו הטמ ,אסכ ול שמשמה ,םירה יבשע דפורמו

 ינפ לע ,הפ לעב ,לארשי תורימז םיענ יריש וינש ןיבמ חלשמו

 .ףוטעי יכ ינעל הלפת -- םיעלסה יקיקנו תונליאה תורמצ

 ןייטשניבור ילערעב לש ותבש

 ילזיק,ה ינבא תורפע לש ןנעב אוה לבוט אלמ עובש
 תורומשל ,ופא יריחנלו וינזאל רדוחה רוחש רפעב קבאתמו
 בהזה תורפע .ויתואיר הנקל דע עיגמו ונושל תחתו ויניע

 די לעש הלודגה ןבאה תנחטב םינחטנה ,רקיה תוכתמ ראשו
 ישיבג קחש תא לירעבל םישירפמ ,השרוב לש תבכרה תנחת

 וילענמו וידגב לע רוחשמ רוחש .ולש איה תלוספהו ,בהזה

 האנקמ תורעובה ויניע קרש ,םיחיופמה וינפו (תולוטסופ)
 אוהש העשב הלטב ייחמ םינהנו םיבשויש הלאל תולבלפמ

 עדי אלש לזמ) תכתמ ילערב ולש המישנה הנק תא אלממ
 ,הככ .קבא םימכ התושו (ותואירבל םוצעה קזנה תא רידגהל
 העברא לש ךלהמ ,לגרב ותיבל אוה זפחנ ,הבוראה יפב אצויכ

 תא וילעמ דירוהל קיפסמו תושמשה ןיב תבש .ברעב מ"ק
 אוה רהוטמו הקונמ ,לובטו ץוחר .םלש עובש לש ותורחש

 ,םידוהיה לכ תאכ ,ותוא םגו ולש תבשה ידגב ךותל סנכנ
 .רחא שיאל םיכפוה למיירטשהו ןטפקה ,השרובב

 הָנועְמ ודקַפּו יִדָש ותיַח אבְּב

 הָשְרודְו הָּב לֶאוש םֶדֶאְו

 הָנושאר יִדּוהְי לְגְר הָכְרְדְ
 הָשְרובְל הָשָדקַה הֶדְרָי זֶא

 הָשְרוח הֶז הָעְטונ הֶז ,םֶשֶסַנ הָּב הָקְבְדִו
 ...תיִמָמְשִּכ תומולח םיִגְרואְו

 '!הָשְרדאב,, :רַמָאְו הָז לֶא הֶז אָרְקְ
 תיִמָלוע הָּב זחֶא ּומְדיַו

 (יִריִשָע שדק אּוה יִדּוהי) םיִּבַר םֶש

 םירּוזָפּו םיקוחְר םיִמָמָע

 יִריִרָע תָּבַש יוג אָרִי קר םוי הֶזֶּב

 םיִרּונָּפ קיִלְדַמּו הָבַכְמ

 הֶוְר ןַּג תַעְפִיְו ויָמָסְק ּומְצְע ה
 םיִּתַפְמ םיִבָשְו םיִרְּבועְו
 הָואָנְו ףּורָּבַה קָמָעָּב עָקַּתְשה
 .םיִּתַפְרַכְל דיִתָיְו ףר ןּב
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 הבר אנעשוהל

 תא םתינעו, :עודיה קוספה תא ושרדו ולאש רבכ

 העשתב יכו (דל ,גכ ארקיו) ."ברעב שדוחל העשתב םכיתושפנ

 הלעמ ,יעישתב התושו לכואה לכ ךל רמול אלא ...ןינעתמ

 (דועו :ח ר"ב) ירישעו יעישת הנעתמ ולאכ בותכה וילע

 ןמ הז םויב ,וב שיש ,הבר אנעשוהל הל תעדונ הריתי הלעמ

 ? דציכ רופיכ םוי םיתושו םילכוא םגו רופיכ םוי םג :םיינשה

 םיברמ ,פ"כהוי חסונב םלוע ןודא םירש ,לטיק םישבול --

 תולח :ךיא דועו -- םילכוא םגו -- םיטויפבו תוליפתב

 שבדב קתוממ רזג ,ןגוטמו יולצ רשב ,תואלוממ תוביבל ,תולוגע

 םימעטמ דועו וב םיפצ םיתיתפו ותונמשב קיהבמ קרמו םירובד

 .םה םיבר יכ ,םטרופל השקש

 י!רנזטשי יחול "א ונעישוהו ...חתפ םימש ירטש,

 .הבר אנעשוה ליל

 םיוותשמ םלדגב הלילהו םויהש םימיב

 םיוואתמ דובכל תסנכה תיב יאב לכו

 הלוגסה םע לש התעש העיגה

 הלודגו רקיו תראפתל

 הטמ ןיאו הלעמ ןיא םב

 ..התא ףא -- םנחב ינא המ

 םינוק םנמא םידוביכ

 םינומ רחוסל רבוע ףסכו

 דבאמ וניא הנוק וניאשו

 דבכתמו ןמזומ ידוהי לכ יכ

 הרות לש הדי הבידנו החותפ
 "ארוגו שודק,, דע "תוחורה יקולא,,מ

 "'םילד רזוע,,ו "תיארה התא,

 םילאוש ךמשלו ןיריזחמ םיאבגה

 "םינבר,, םלוכ יכ -- רלדנס ןיא ,ןולגע ןיא

 םיגמזומ הרותל "ונרומ-הרומ,,ב

 ותרחמל םגו רקובו הלילה

 ותמועל "ריבג,,הו ןויבאה רכרכי

 הלהקה ישאר דע םעה יטושפמ

 הלהת בשוי ינפל םה םיוש םלכ

 םיבלענ ןיאו םיבלוע ןיא

 םיבהאנ םלכו םיבוהא םלכ

 השאלו שיאל ןנרו תליג
 אשידק אמע םע הרותל החמש יכ

 הרותה תאזב וחמשו ושיש

 ! הרואו זוע ונל איה יכ

 ידי ,דאמ דבוכמו אבר-אנעשוה לש הז ברע היה לודג

 ןוקית,ה תא ףלוש אבא ,הדובע תואלמ לארשימ םדא לכ

 ןרקב חנומ אוהש הנשה תיצחמ ול הז יכ ,קבואמה "תועובש

 ידכ תסנכה תיבל ותא ךלוהו ולטונ ,םירפסה ןוראב תיוז

 הדורט אמא .ברע ותואל ךיישה ינשה קלחה תא וב םייסל

 גח היניעב םלוא -- "ומצע ינפב אוהש ,בוט םויל,, הנכהב

 תרצע ינימש ,הבר-אנעשוה :וב םילולכ םיגח תשלש -- הז

 -אנעשוהל -- תוביבל : ומע ויתומעטמו דחא לכו הרות תחמשו

 -ה -- הרות-תחמש ;תרצע ינימשל -- תוצפילוה ;הבר

 ןמשמשהו ןומכהו ןרפזה יעוריזש ,ארונהו לודגה "שטילוק,

 יופיאו ןוגיטו ךובירו חוקירו ילצו קרממ ץוח .וילע םיקוזב

 איה .םה תיבה תרקע ,םאה תלחנ הלא לכ -- יוליצו לושיבו

 הלוורש תתפוח ,הינזא ירוחאמ לא שארה תחפטמ תא הלישפמ

 הבישיוה-ימימ ףוטשכ תפטוש הדובעהו -- הרניס תא תקדהמו
 .הילאמכ תישענ התכאלמו בחרה הקיפאב

 םדוק םישדח םמצע םינמזמ וללה םיבושחה םימיהו ליאוה

 -- םאובבו םדקומב םיגחה יכרצ תא ןיכהל ןמז ןתינ ,םאובל

 לכ אלמ החבטמ -- תיבה תרקעו לד ינפב עוש רכינ אל

 וליפא םינעשנה ,םיגוסה לכמ םילכ תעפושמ הריכהו בוט

 --  םילכה ךותבו ,הילע םוקמ רסוחמ התבבוסה התרגסמ לע

 -יתה .ונממ תונהיל הנחלוש-יכומס םידיתע רשא לכאמ לכמ

 ,םהינפ דגנ תובר תודובע ? וללה תועשב םישוע המ -- תוקונ

 םיכירצ לכה-תישאר :המחה ץנה דע םתושעל וקיפסיו יאולה

 םניא םנמא םא ףאו ,םילודגה םע דחי תסנכה תיבל תכלל

 היד ארמגב הלק הצצה "הבר-אנעשוה ליל ןוקית,, םירמוא

 ."ןוקית,,ה לע ארמג דומיל ףידעהל םכרדש ,תובאה לע םירעהל

 ,םהינשמ םג םירוטפ םמצע תא םיאור רעונה ינב ,םהש אלא

 רוזחמה ךותל קחדנש) תלהוקב בותכה זמור םהילע אל יכו

 לבא (!ךדי חנת לא הזמ םגו הזב זוחא בוט,  (תוכוס לש

 ..דיה תא םיחינמ -- "ןוקית,,ה ןמו ארמגב ןיזחוא קר םה

 אוה המיבה לע ולעי םיאבגה :"קחשמ,ה ליחתי טעמ דועש

 לע זירכמה לכור-רחוס ותואכ לוקב וזירכיו "רמימלב ,ה

 -םינש "הנושאר הפקה, רובע םיבוהז הרשע -- ותלוכרמ

 .תישילשהו הינשה ,הנושארה םעפב -- רשע"השימח ...רשע

 טרפ) "תופקה,ה רתיב תואוגו תולוע תורחתהו תוריכמה

 תכייש איה יכ ,תרכמנ הניאש ,"םילד רזוע,, ,תישישה הפקהל

 ריחמב םיבקונ תופקהה רחאל .(םיינעל ,היתורזחו איה ,הלוכ

 ןגנ יעדוי קר יכ ,המה םיטעמ היצפוקש "תיארה התא, לע

 והשימ הכז ףוסבל .םינוקה ןובשחב םיאב םנורגב לוסלסו

 יכ ,וז הרקי הרוחס תריכמב רמגנ אל ןיידעש ,אלא .ןינקב

 ינשו תוליל ינש ירהש הרות-תחמש"ינדעממ השלש דוע ןנשי

 םיפצ ןמוש-יחתנ דוע ."תיארה התא,, תרימאל םינוכנ םימי
 הרות תחמש לש ,םיאורקה תשמח :תוינקה ןכוד ינפ לע

 הקולחל הרותה רובעתש םרט םהב םידבכתמ םיבושחש

 לכ ךשמל "הלילגו ההבגה,,ל דוביכה תוכז תשיכר ; תינומהה

 אל בורה אוהו סיכ ןורסח תמחמ-רבד הנק אלש ימ .הנשה

 הז גחב דבכתמ לכה ןכש ,ללכ חפקתמ וניאו םולכ דיספה

 הנשב םימעפש השרוב יסנרפ הבוטל ורכזיי .הרותה דובכב

 : םיינוע תא םירכוזו םהיניע דגנל םהייגע תא םיושמ םה

 יחופתו תוצמ םהל םיקפסמ םה חספב ;ףיסאה גחבו חספב

 הפקהב -- ותסב ,ףיסאה גחבו ,תוסוכ עבראל ןיי וליפאו המדא

 קושל םירענה םיזפחנ םילודגה "'קוש,,מ .רדנ אלל םנח-תילעבו

 ינכוד .םירגובמה תנוכתמכ םש תלהנתמ תונרגתהו םירוחבה

 הוארל םיגצומ הנשב םעפ קר -- תושודק תורוחסל רכממ

 רחסה ךושב .הגישהל תנתינ ןמוזמ ףסכב קר -- איטמגרפהו

 ,הרותב האירקה ןחלוש אוה ,ףדמה יבג לעמ הרוחסה הלזאו

 דוד ירישב םיליחתמ -- םיאבגה ירגת ודמע הביבסמש

 ארקמה ימעטב ארקנ רבכ םירבד רפס יכ ,הלהקמב םירמאנה

 םיקחש תעיקב לש העשה לדוג תא םימלוהה םיקרפה תרימאו

 הבר הנוכתה םימשב םשו םהירוחאמ רבכ המיתחה-תבטהו

 .רופיכ םויל תצקמב המודה תרחמה םוי תארקל
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 / םיחלאנ םישעמ / םיכרכנ תונוילג / םיחתפנ םירפס
 חצנמ / םיכאלמ םימוה / םיכרד-יכרדבו / םיחכשנ םניא

 / םיכלמו םידבע / םיכמו םיעושל / םיחלשנ םיפוחד / םיחצנ

 / םיחצמדיזע םא / םיכפה וא םהידיב / םיכרע םיזחואה
 לילב / םיחלסנ תויה םא / םיחדינ ולטויה / םיחוורל ובתכיי

 .םיכזו -- הז

 תחגשהמ םידליה םיטמשנ תירחסמה הלומהה ךושב

 תיב תמוחל ימ :םירזפתמו תסנכה תיב תא םיחנוזו ,תובאה
 הסיש אלש דע) םיחבושמה ויתונליא תורפמ ךושמל האריה
 ,(זןושארה) ןשיה תורבקה תיבל ימ (ויבלכ תא חלגה םהב

 -ילחנ-יברע לכ ןיבמ תוניוצמה תונעשוהל תויברומ טוקלל

 ךלמ 'ר לש ורונתל שדוק םהלש ילילה רוקיבש םהמ .השרוב

 טיממחתמו םכרב לע םיצובר םש םה םיבשוי ,ןלבה-רדיבה

 -חמלש תויטבמאל וימימ תא חיתרמו םמחמה רונתה רוא דגנכ

 הווקמב םפוג תא ןיליבטמו רקובה רוא דע םיניתממו ותר
 לש ורקוב ,רקוב םרטב ,המחה ץנה םע וב םילבוטש םמוחמה

 תיב יללפתמ לכ ,תוחילסה תרימא ינפל ומכ הבר אנעשוה

 .ןוילעה תסנכה

 םיסלעמ תוהובג תוכורא תוכרב,
 י'םיסלקמ חבזמ רךל יפוי ןתריטפב

 תושעל אילפמ בלולה

 םישעמ שודג םויב םרודיסל םיכחמ םינינע המכ דוע

 ןתרישקו "תונעשוה,ה תרירב :רקובה תועשב ,םוי ותואלש

 םיאבה החפשמה ינבל ןתקולח וא ןתריכמ ,םיבלולה תופכב

 ידכ ,ןזחה די לע םוקמ סופתלו הלפתל זפחיהלו תסנכה תיבל

 תפונתב עצבמ ובלולש ,םיאלפנה םיעונענב ןיעב ןיע תוארל

 תיאליע תוקבד האלמה ,הגונה הניגנמה בצקל -- הזירזה ודי

 ובוט לע הדותב םיחתופ :הכותמ םיחתמנ םיזע םיעוגעגו

 היוור הנחתל הריבעמ העוגר תינפתו -- ה"בקה לש ודסחו

 ,ותריתעב ךפתשיהל בשחמ בלה --- 'ה אנא : םינונחתו תוקיתמ

 קוספה הנענ אלפנ ןפואב !..."אנ העישוה,, :ולוק ןנחמו הכוב

 "ודסח-םלועל-יכ-בוט-יכ-'הלדודוה, --- תוביתה עבש ןב

 ןתניהב ,הטמו הלעמ ,תוחור עבראל : םינוויכה תששב םיעונענל

 םיבירקמ ויה ק"מהיב ,םשש) חרזמ דצל תונושארה םילמה יתש

 ץייש אילפמ המכ .דצ לכל הלמ -- ךליאו ןאכמ .(הדותה תא

 םיחפטמ ויתופכ ישארש ,ובלולב תושעל זירזה ענענמה הז

 אלו תחופ אל ,ןזואמו קייודמ ,יזויצארג בצקב הז ג"ע הז

 עינמש אוה ןזחה יפמ ןנתסמו שחלנה ןוגינהש המוד ,ףיסומ

 השרוב לש תולפתה ילעב םה חכ-יאיגש .םירמתה תופכ תא

 לש קותמה םמעט תא םיריזחמ םה ,םנוגינבש םעונה חסונבש

 םיבלולה םהו ,תופכה תטיקל םע םהיניב ודירפהש ,םירמתה

 ,ףוטי היחת לט ,םיליזמ םה םימש דגמ םעט ,םהידיב םעונבש

 תא האור ןיעה .םהילע ודוהמ םיפדונ םימשב ישארו ויסיסר

 -בלהו ןזחה לש ותרמז ימענמ לוק תא תעמוש ןזואהו םתעונת

 הכישמב ןואמצו ההימכ יגופס םיסומכ םיפוסיכ אלמתמ
 תעשב תררועתמש אליעלד אתורעתיא תמחמ הנוילע תוקיבדל

 םהיבהל לע הטשפ םתינונבלש ,תולכאמ ייומד םיפרטה תודונת

 ןונבלה דובכ ,בלולה דפאנ הלודגו רקי .קירומה םבגל תחתמ

 לוק דה .ורדהב םירדהתמ ויתימע םינימה תשלשו והטעי
 רגינה םותח ןיעמ תימהו הרעסה רחאלש רעי ןואשכ ,ישירח

 ןיבמ םיכפתשמ םיחישו םינק יכבס רתסב םיקיקנ ןויבחב

 ןיינמ ןיחבהל ןיאו השיחלב חלוק גונעו קד ןוגינו ויתודורפ

 ויתותפש ידומצ ןיבמ טלפתמה ענענמה לש ושחרה :אב אוה

 השקבה עמשמל ףכ החומ ומצעבו ודובכב בלולה וא !אוה

 תוריתע שלש -- היתוביח עבראבש השקבב ,הפוחדהו העונצה

 דבלב העושת אלו !אנ ...העישוה ..'ה אנא,, :הב תוצבושמ
 םג אלא ,השרובבש ןוילעה תסנכה תיבב ,ןאכ תשקבתמ
 ודמע ןכ תנמ לעש ...אנ ...החילצה ...'ה ...אנא, -- החלצה

 ,טחושה לידנמ ילתפנ 'ר !םירעשה תליענ םע הריתע שקבל

 דיסחה ןיידה ןושרג 'רו השמ 'רו לכימ 'רו םיענענמה ןואג

 הענהה ירידא המה םה .ל'רתלא 'ר ףוסבלו ,םירחאו הרובחבש

 םהידיבשכ הלפתה דומע ינפל םיבצינ םתוא ואר הככ ,תשדוקמה

 םכותמו םינימה תעברא תחא הדוגאל םידגואמו םידמוצמ

 רוטעו ןואגו האג שבול ולכ ותראפת ויזב טלובו רקדזמ

 ישאר תא אוה ןווכמ ,ורדה קרקריב ,לילכ בלולה ,האנק

 הבור הנק ותואכ ,ויתוחיג הנשרדית רשא לכל ןטמו ויתופכ

 ןיב .ברק תעב המחלמ-דמולמ רובג ידיב זוזיעב זוחאה
 הלאשמה ןיבל םלועל ומעל םירומשה ודסחו וביט לע הדותה

 : תצרמג הלפת הדירפמ ,תידימ החלצהו הבורק העושיל הפוחדה

 ,ךב וניסח ...בחרמב היינעב הרמגו רצמה ןמ האירקב החתפ

 אל ; םיבידנב אלו ונחטבמ ךב ונמש ;םדאב אלו ךב ,ע"שבר

 ונופפאו ונובבס ;ונתרזע התאו -- לופנל ונוחד החד םעפ

 .םיצוק שאכ וכעדו -- וניביוא ונובס םירובדכ ,וניאנשמ

 תושע ,ךילע םיקידצ ילהאב העושיו הנר לוקל ןיזאהל ךנוצרבה
 וניבא ,ךחתפב היהו ...וניאנוש לע הממור ,ךנימיב ליח

 רבכש אלא ...תודוהל ףיסונו םב אובנ- קדצ-ירעש ,םימשבש

 הבירק הצקל "רצמה ןמ,, תלפת ...חילצהלו עישוהל דעומ אב

 ,הפקתהה איה הנורחאו םינורחאה םיקוספה תעברא תלפכה םע

 ,םינימה תעברא תדוגא .םיעונענב חצנמה ומצע ןנוכי הילא
 תילטה ; םורל תחזינו וידיב תקדהתמ ,הפונתה תמחלמל קשנוז

 המוקמל התרטע םע תרזחומ ותפקרק לעמ העמק הסטוהש

 חמוצכ הארנה בלולב עגונ טעמכו וחצמ לעמ תצק תטמשנו
 ..רחבנ ףסכ לש ץיצע ךותמ הלועו

 'ונתינ תונהיל אל = תווצמו

 ("םייחרזמ,  ירק) -- "םיצקש  השלשב השעמ

 םירבחה תשלש ,תונויצל וספתנש הילדגו לשנאו לאירזע

 ודי ,השרובב האלפומ הישילש וויה ,םיבוהאה םיעיר ,וללה

 -- דחאה ךלהש םוקמ לאו הז לש ודי ךותמ הזז אל הז לש

 אנעשוה,, םוי לש ורקוב -- רקוב יהיו .םיינשה םג וכלה

 תופקה תריכמו םינוקית תרימאב םידודנ ליל ירחא "הבר

 ואב םתשלשו -- ןשיה ןימלעה תיבב "תונעשוה,, תפיטקו

 הפמ אלמ תיבב ,םתובא וללפתה םש םוקמל ןוילעה נ"כהיבל
 הרהזש שמשה רואל והכוה תושרבמב םיקולד תורנ .הפל

 הלא םיסדההו םיגורתאה תוחיר .םיהובגה תונולחה דעבמ רדוח

 םיבוחת -- הלאו תורוצה תונושמ ףסכה תואספוקב םיענצומ

 הנה .ופוס דע תיבה ףוסמ םיפדונ םירמת תופכ לש תועלקמב

 ומיחרו וליחדב םילטינו הזל הז םינימה תעברא םיברקתמ
 -- םלוכ לעמו "אנא,ו "ודוה,בש םיעונענל םניכהל מ"ע

 םידמוע םירענה תשלש -- .תופקהה תעבשל םפקזלו םניקתהל

 ללהה-יקוספ חסונ תא בטיה עומשל ידכ ץ"שה דיל םיבצינ
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 בצק יפל םיטטרמ םהישארש םירמתה תופכ עונב תוזחלו

 םעפב םירימט םיפוסיכ אלמו גנעמה ילקיסומה םייווילו םילמה

 ןוראמ םירפסה תאצוהב דבכתמ בושח םדא .גחה הזב הנורחאה

 תרימאו תופקה תעשב גוהנכ ,"רומא-לעב,,ל םתולעהלו שדוקה

 .אנעשוה יטויפ

 ולביק "תורותה ןתונ,,ל םיכומס םתויהב םירוחבה תשלש

 ,תסנכה תיב יאבג הארשמ .המבל םולעהו הרות ירפס םהידיל

 שחל ,"םינויצה ידיב םירפס,ה תא ,הלודגל הלעש סג םדא

 להקה תהימתל .הבכעתנ הלפתהו -- ברה לש ותילט ךותל

 ברה :היקנה ונושלב יאבגה הנע ,תאז הליגר אל הקספה לע

 .הרותה-ירפסב םיקיזחמ וללה םיצקשה דוע לכ ,ללפתהל ברסמ

 להקל םהיניע תא ואשיו םירפסה תא בישהל ורהימ אל השלשה

 המוקמבו אובל הששוב הרזעה !םרזע אובי ןיאמ ,שודקה

 עבתיו הרותה לעב אובי :רומאל תומועז םיניע םהב וצעננ

 םהילע חתפית םרטב םכידימ םירפסה תא וחינה ,םכנובלע תא

 רוצע סעכב וזחיו דמעמ ותואב ויהש םירוענה ינב .הערה

 .םקנ וממז -- םפכב ןווע אל לע םיבלענה ,םליג-ינב ןויזבב

 הישילשה תאצב יכ ןטשה השעמ חילצהש המדנ הנהו

 תעד ילבמ םקלחב הלפנש השובה קמועמ םיטוהלו םיבהלושמ

 םנובלע דקומ תא תצק ןנצל ידכ רהנל םהינפ ומש-עודמ

 םריבעהל ידכ םימה דעב רכוסה רכסה דיל ,ושיוה ימימב

 דרי הלילבו ליאוה .הנחטה ילגלג םיבבוסמ הימימש ,המאל

 השלשה ןמ דחא ליחתה ולברעתנו ואג םימהו םירהב םשג

 ואר ביבסמ םידמועה !וליצה קעוצו תלוברעמה םע קבאנ

 אלו ,שרדמה תיבב לחהש םימשה ןמ שנועל ךשמה הארנכ

 עבוט ליחתהו וירחא ץפקש ורבחמ ץוח עבוטה תרזעל ושח

 דגנמ ושפנ תא ךלשיו ישילשה לש ורות אב זא .אוה ףא

 ףא רסמייו ,תומוהת לולצמ ויעיר ינש תא לצה ןעמל

 הזע הלטלט והולטלטו והופחסש םינודזה םימה ידיל אוה

 ייקאה,ה בבלב הלוצמ ךלשוהש ותוארב זא .ועיבטהל ורמאיו
 -- שפנ דע םימ והופפאו ,ונבבוסי רהנו ,םימה לפמ אוה --

 :ורמאיו וניאנשמל הפ ןוחתפ ןתניי ושכעש ובל לע רוהרה הלע

 / םשנע לע ואוביו 6(? המב) וחרס םיצקשה תשלש הנה

 וחוניו / םתורפכ םתומ אהת -- העיבט-תתימ ותמ םתשלש
 / םתומכ ויהת לאו רסומ םינב וחק / םתובכשמ לע םולשב
 ...םתובא יכרדמ םיררוס םינב

 / רתווי םהמ דחא / םתורבק לע ''דקר,,ל וכזת אל הכז,

 ןיבל חכב טיו / רתחו טטוש / רתב יעלס ךותב / רתנל לחיו

 -- רתוחהו) / םירוכעה םימב / םירוזפ םיחנומה / םירוצה
 / םילהת יקרפו / םילמ אל הלפת םג / םירוטה בתוכ אוה
 השוח / יתלאשב ישפנ ןת / תומלוע ארובל / תומוהתמ ולע

 / יתעוש ךילא אובתו ינרכז / יתעושת יקולא / יתרזעל

 ירבח תא אצמאו / יתרצמ אצאו / יתלוצל !יברח :רמאיו
 .יתמועל םיקחוצ

 םבלב םקנה יטבנ וצצ תרצע ינימש ליל ברע ותואב דוע

 תרבחב יאבגה לש ותלויא םהילע תולעהב םיבלענה תשלש לש

 םושמ םירוחבה רתיל ונתינש םתופקה תא םהמ ךשחו םירוחב

 ינש :םולשה תעש האב האבה הנשל .רקובה לש ערואמ

 תפקה םהל תתמ עונמל ידכ תושעל המ יב וצעונ םיצולח

 :התיה הצועיה הצעה .הנש ידמ םתמילכ-תנמ "םילד רזוע,
 ירפס לא אל לבא םכידי תא וטישוהו ושג ,הב םכדבכתהב

 תוריטסו תועשה וכרא אל םיאבגה יפוצרפ לע םא יכ -- הרותה

 םלואו -- עוצפו הכה םהב הכיו שדקה לכיהב ולצלצ תולצלצמ

 ,רחא םוקמב רפוסי ךכ לע
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 הֶריִהְי םיִרָמְת תַפכְ
 רֶדָשַהְו שארֶה תקּודְּב

 דּורָפּו ץֶנְכְנְו דָמְצִנ
 .רֶדָחֶה תיִוָזְּב ּףמֶּסִה

 .לָּגְלַגְס תּובָע ץַע יִפְרַטְ

 - םיִמָשְּבַה ַחיִרְּכ ףֶדָנ ול
 - 'הָלְּדְבַהזיִצָע,ַל חַלַצִי דוע
 .םיִמידרַצק הכ דיִתָע - בּולַע

 לועָבְּגַהדיִּמַדַא םיִבְרַע
 - םיִכּושְמ לַחַנָּכ םֶהיִלַעִו

 'הָכְלַה,ַה םֶהמ הָקְלַּתְסִ
 .םיִחיִשַה דַחַא לֶא ּףַלֶשֶהְ

 - הָחיִלְּסַה םֶהיִנְפְל) םיִרוזַחמ

 (םֶפְזֶש ףַעְפַע אל הָנֶש הֶז
 ובָבְל יִצְגַנ שיִא קיִרַה םָּב
 .םֶפְּדַמ ּוחְנֶז וב םויִמ

 ּולָלָב שֶדְּכ םֶתְלֶשִּב
 הֶדָבְכ ןושְלָּב םיִטּויַּפ
 .םֶנורַאל ּורְזָחְו ּופְסַאְג
+ 
 מ

 .הָדרְּפל םיִשָשָש םַּג שיו

 םֶקַעְמ לִיִא לָש רֶפּושְל

 - לָחָקַה ונְזֶא טי הֶדְרֶחַּ

 תועיקִּתַה רַּתַנְּב םֶּגָעִי
 .לָהְצְו תולוקַה ךשִמְבּ

 ;לָבויַה תועּורְּת םִע םדְנְו

 ּול-לַאָשי יִמ ומולָשְל ,הָנֶשְּ
 םיִרָפְס תּולְּגְרַמְל עַנַטַצִמ
 .ולֶּזַמּו רותל רָּתַכְמּו
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 ףיִסֶאָה קח
 ןייטש והילדג תאמ ריש

 ןֶחְו יפוי לש הָעְשִּת ןיִּבק
 .ןיִזֶאָהְו הֶאְר אוה תוכְרְבּו

 רָּמָקְמַה הָּכִס לָש הֶריִוַא
 .ןיִזיִפָשֶא ''יִנומְדק,, ּונָמְז ףא

 - הָרָּבַה המלָש לֶש הָדַעְסִּכ
 ;הָרַאָּפּו הֶּתַע רֶס יונו

 ,תונָפְּדַה תוטושק ּוסְרק

 .הָרָעְבִל אָצּוה הֶז - ּףֶכְסַהְ

 ,אָלַמְתִמ ןיעםֶתְּכ - גּורֶתֶאָה
 ;תוכְלַה ,ןומרֶה ורָבַחַּכ

 ףֶסַּכַה יִעּוצְי תַדיִפְרִמ
 .תּוחקְרַמ לָּבַתְל דַרָי זָא

 ורָהְזִש רָשַאְמַה דָחַאָה
 - ודובָּכ הֶלָעְו םַעּוה אל
 ,ףַסָאְנ אל - הָרּוּתַה רַפְס אּוה
 .ודּוהַּב ּהָּבְגיַו זָנְגְנ אל

 ויָעושְו הָשְרוּב לַהְק ישאָר

 .הָנושאְר 'ףיקַהְל ּואְצי

 תפסותל ןַמָש חַתַנּכ)
 (הָנּורחַאָב םֶמַצַעְל ּולְפָּכ

 :םיִשְרְל ןֶּזִַחַה ארְקְבּו
 - ''אָנ-הָעיִשוה - םיִלּד רֶזוע,

 ,םֶהיִנַפ דובָּכ הֶז רַחְשיו

 .הָנֶשְל םֶכָבְל רַּבִּתִשִנ

 - ּוליִפָעי 'םיִפּולַא, םיִנָשּו

 - 'הֶרוּתַּב םיִריִּדַאְו םיִרְש,

 'םיַס,ָל 'רָבַח,ְל םיִרָחְּבְנ
 .אָרּומְבּו ליִחְתַהְל 'הֶליִגְבו

 תוחָבָשִּפַה רַתָע ּףַתְנְ
 'םיִנָתָח, יִריִזְנ דקֶדָק לע

 'ליִחְתַהְלּו םיִלָשַהְל  םֶרָחְּבִּב
 ;םיִנָּבַל םֶתּוכְז דמַעַּפ ףַא

 '...םיִכְרְבִמּו םיִצְמַאְמ, םֶהיִנֶשְל
 (הֶלַהִּתל תויִתוא 'בכ,ו)

 - 'לֶאְרָשי לָכ יִניִעְל, ארקְּב

 - הָלַצ תֶא הָּפְחַה שרֶפִת

 הֶריִדַא 'קּזַחְתְנ, תַגָאְשְב
 - םיקולֶא אָרְב תיִשאְרְבּו

 - ּוקֶשָנ תיִלָבַתְו הָלִחְת
 םיהבְגְמ הֶנֶּתִנל ץיַח ןיִאְו

 חַצְנַה לָּגְלַג ול בֶסְנְו

 ;םיִמיַה בָכְר תֶא עַנִהְ

 'ִאָתְיִרּואְו לֶאְרָשִי, - וקיִחְבּ

 .םיִמְלוע יִמְלועְל דיִרְפַמ ןיִאְּב

 ,חַסנַּב ףָלֶּסַה רַחַאְלּ
 תובָּגִמ תקיִרְזּו ,ףֶסּומְּב

 תותיִלַט טבעי זֶא שָמְשַה
 .תּובְדְנּו םיִרְדְנִּב םיִהְשַמִל

 :ָּךִחְגָי וער לא יִנָעְ
 ;ַחיִשַמַה תומי וברק ןַה

 הֶלָּבַה ּותיִלַט עקֶשִּת םֶש
 .ָחיִשַּב הָרּוטָע תיִלַט םִע
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 ינפל לארשי והיש יתרמא ינא :ה"בקה רמאו

 והינ יאמו -- (ה ,זי 'חי) !םיבר םימ לע חק,כ

 .י'הברע

 השרובב "תונעשוה,

 "םירהבש הפצפצ,, ןיב ןיחבהל היה השק השרובבו ליאוה

 'אליג אפליח,, ןיבל םילוספה םיקמעבש "םיברדםימ-לע-חק ,ל

 יחבתשא,ש םיברע םהיתומשב רתויב ןיאיקב םניאו ,הרשכה

 ושרדמ לבקתנ ךכיפל -- "שדקמה תיב ברח יכמ ןוהיימש

 הינרדהמו השרוב-ירישע הל ןירוק ויה ךכו :והבא 'ר לש לינה

 םואר הילחנ ףוח לע םירדהו ,םינימה תעברא תא םהל םשכרב

 תשלש יפל ,תוברעה תא םיטקלמו םיחישה ןיב םטטושב

 ."קלח היפו ,ךושמ הלש הלעו ,םודא הלש הנק,, :הינמיִס

 "הברע, םשה ףלחוה הבר אנעשוה ינפלש םוי עיגהשמ םלוא

 :םש םידוהיה יפב ורכז הזו ומש הזו -- "אנעשוה, םשב

 .'וכו תופי 'תונעשוה, ןילדג ןאכ 'תונעשוה, טקלל ךלנ הבה

 ןיחישב הרישעה השרובב ,לחנ יברעל ,םהל תעדונ הרתי הביח

 םישימחו םיתאמכ תב החפשמל םיכיישה ,הז ןיממ חיש תונבו

 ,לחנה יברע לש םתחירפ .המוק יכומנ ,םידרז יחמצ יגוס

 תכשמנ ,הליטנל םייואר םתוא השועה ,םתלימגו ביבאב התלחת

 םהילע -- ןושארה רופכה אבשמו ותסה יגח ירחא דע

 םיאלממ .ןירשונו םיאפקנ םתוקריב ןידמועש הלאו ,םישמכנ

 תומוקמב תורהנה ךותב ,םיגלפהו םילחנה תודג תא םה

 -- ןוטרש ןיעמ רצונו ,םינבא יקולחו לוח תועבג ומרעתנש

 .תורעשו תיציצ ילעב םינטקה םיערזה תא חורה איבמ םשל

 החימצלו תיביטטגו היברל חתופמה םרשוכב ,הלא רב יחמצ

 ,םילדגה לכמ םיחיש םיאלמתמ םיממושה םייאהו -- הריהמ

 .םידוהיה םהינכשל םמצע תא םיעצממו
 םיידוהיה היבשותל קפסל תלוכיה השרובל הנתינ אל םא

 םיברעה םיטישומ הבר אנעשוהל -- םינימה תעברא לכ תא

 -ומזמב תוברהל םיגהוג,ש םשכו הבחר דיב םהל םהיפנע תא

 השימח דע -- ןירדהמו השלש דע :םיפנעב םיברמ ןכ "םיר

 םניאו ."ףיסות לב,ד ואל לע ןיששוח ןיאו תילכתב תורשכ

 שקבתתש ,םימשגה תדירי תא שיחהל דבלבו תוטבחב ןיצמקמ

 ,תוברעב השרוב הכרבתנ .תרצע ינימש לש םיפסומה תלפתב
 םירכו תודש םתס וא ,םימ תמא וא ,רהנ גלפ וא ,לחנ ךל ןיאו

 לידבהל םהיתובקעבו ,םייוגה .הז עונצ חמצ םירטועמ םניאש

 -  "רוטיר,, וא "תוטיקיר, הלא םינימל ןירוק ,םידוהיה

 הנשיה השרוב המק וילעש םלש בושיי רוזיאו -- ךילטיר

 לש ןושארה ברה "ךלמוה,, םש) "סיריטיר, םמש לע ארקנ

 ול וארק ןכלו עובשל "ןדלוג, לש תרוכשמ לטנו השרוב

 ידלי (השרובמ יברה ןומרא הנבנ ויאובמבו בר רנידליג רייד

 םה "ךילאפייפ, םהמ ושעו "ךילטיר,ה תא ובביח השרוב

 םינווכמ םהל "רבדל רכז,,כ ילואו) ןהב וקרשש תויקורשמ

 םהו -- הברע -- והינ המו יתרמא ינא, :והבא 'ר ירבד

 םהמ ושע -- רמולכ,, .(זי ,חי) "םירהבש הפצפצכ םמצע ומש

 לע (לותש) חקכ ינפל לארשי ויהיש ,(ןהב ופצפצו תופצפצ

 םניאו םה םישודק השרובמ לארשי ידליש אלא .םיבר םימ

 ,ריבכמל תוטיקר םהיתורהנל עיפשהש ה'"'בקה יפלכ הבוט ייופכ

 תא ןהב ושירחהו תופצפצ םהמ ושעש ךילטירה ןיב ולידבהו

 ג"ל,,בו ,השודקה תגרדב םולעהו ,םיינבצעה םהירוה-ינזא

 יבר ידימלת רכזל םהיתותשק תא םהמ וניקתה "רמועב

 יבירחמ ,םיאמורה דגנ םיחמרו תותשקב םה ףא ואציש .אביקע

 השקבו הבהאו הביחש םש ופיסוה םהבש םידחוימלו םצרא

 .י'תונעשוה, םשה אוהו וב תולולכ

 השרובב וחמצש םיצעה

 םיפופצ .םהמ התיה תפפולמ השרוב -- םינושו םיבר םיצע

 וחלשי םיצמתמ םיגלש לעו םימ תגופס עקרק לע םהל וחמצ

 תוברהלו לידגהל םמע ביטיה יפרוחה םילקאב רוקהו ,םהישרש

 ייומד ,דעה יקורי םיינטחמה ,המוקה-יהובג םינולאה .םתייחמצ

 םיחושאה .םידחה םתוצקב למזיאל ומד םהמ .הדימריפה

 .השרוב תביבסבש םיברה הריסנה יתבל ובחסנ םהיצעש ,םילקה

 םיטפרקב המלש הנידמ) ,ק"וב ול ןירוקו ןישק ויצעש רושאה

 -םהש רשפאו (הניבוקוב איה -- םמש לע תארקנ םייחרזמה

 .ףרוחה ירונת תא םהב ןיקיסמש ארקמבש "םיאכב,ה המה

 ,ךכ לע םיאגתמ םהו םתעטנ ארובה די -- םהבש םימודקה

 םירהטמכ םיארנו ,בע לא םהישאר תא םיאשונ הואגבו

 זוגאה םג .םתרמצב םהיננעמ םימשה תא םיקנמו םיאטאטמו

 חרזא ,תובעה ופונ םע בלודה אוה ,יוצמה ןומרעה ,הולעה ריתע

 טחמה ץע ,"סוניפ,ה אוה ,ןרואהו הטישה ,ינקלבה יאה יצח

 ,ותולדגו םהמ דחא לכ -- םילבורטציא בינמו םילע לדגמה

 םיתורבה :רמול ךירצ ןיאו .םיאגה ויחא לע הבגתמו אשנתמ

 םהמ העברא .םיקחש -- םתואגבו םהבגב םימש יבכור םה --

 םהמ םיינש ;השרובל ועיקבהו רעיה לובג תא רובעל וזעונ

 ץמייטש רעזול לש ורצחל ךילומה רעשה ידצ ינשמ ובציתה

 הקונמ היה אל םהילעבש הדמ ,ןואגו הואגב ותיב לע ורמשו

 לש ותונחו וירוגמ תיב תא םהל ושקיב םירחא םינשו ,הנממ

 וליאכ ,םימורמ-יהבגמ םהילע ופפוחו ונעה ץיבובייל המלש

 ,םהיתחתמ ןכושה לש ותונתונע תא םתוהבגב טילבהל וצר

 לעמ הובג, לע ותבשחמב ץבצבמ לכשה רסומו ,חור תונעב

 .(ז ,ה תלהוק) "םהילע םיהובגו רמוש הובג

 -- םינושארה םינש -- תרוכה הלע םיקנעה תעברא לע

 ןיבש םיברה םהינקו םה םידודש ולפיו וקדתסה םמה םער

 ולע -- םירחאה םינשו .ושטרתנ "ןהינב לע תומא, םהידב

 וכסנ לע הכלהכ ןברק ,(הלודגה ינפלש) הפירשב לילכ הלוע

 ןרטעו ןמשו "סשרובסוש,,ו טיריפסו ץמוחו טפנו תוניי םה --

 הדיקהו ןומנקהו םימשבה םה -- התנובל לע -- ןיקשמ דועו

 ,ןיסירגו זרוא חמקו ,תלוס-ותחנמו -- חיר יפדונ םינק ראשו

 אצמנש הז לכ --- הרועשו לעוש תלובשו ,ןופישו סרית-יחמק

 המלשל ראשנ אל ,תבשה ליל תובהלב אשינ המלש לש ותונחב

 םיצעה תמועל -- . ויצע לש ,םתמדאו הכורחה םתיוג םא יתלב

 םייובח ,םחור לפשב תוברעה ןהל ודמע הואגהו הבוגה ירידא

 תושרל שורד תעב םיבציתמו ,ןמצע ךותב םיסנוכמ ,םייתכריב

 תועצקמבו ,תודשה תאפב ,םילחנה דיל הענכהב ,םידוהיה

 םימ גלפ לע ףופכ חיש הארנ ךא .םירפאה יתאפבו ,םיחאה

 תונעשוההש וריכהו ועדי דימ -- םגאו תילולשו ןיעמ דצל

 והצקבש תוברעה תאז תושעל וביטיה דוחייב .ןתחיקלל תופצמ

 ןשיה ןימלעה תיב תביבסב סירטירה דצב ,השרוב לש ימורדה

 .ןושארהו
 לצא םייחו םילדגה הלא ,םיאנ לחנ יברע ינפל ךלה םמש

 תורוש ךותבש םיחישהמ תונעשוה וטקילש ו"ח) םייחה תיב
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 ינבאל וחראש וללה -- "שרל געול,, םושמ םירוסאש תובצמה

 םתמוק תא וחשה תרדוקה ןתודידבב ןמזה יקוחש ןורכזה

 ןוקילחהו ,םימי בורמ תוהדה תויתואה יטולב לע וככוסו
 תחונמ תא וכירדי אמש הריזג ,ישירח שורשרב םהילעב

 רענו ,םהילע תפפוח השודק הממד -- הלא .ןתחת םינומטה
 .םתוילדב עגת אל ודי -- תוברע ףוטקלו םידרז טוקלל אבה

 הענצבו ןוכלהתי יאשחב ,לארשי ידלי םהל וטטושי רוחס-רוחס

 עיצפמה רחשה ימודמדבו .רימט דחפמ טטור בלהו ןודודי

 םניע הליחתמ הבר אנעשוה ליל תכשח תא ויתונרק יצוצינב

 לחנכ םהילע םיכשומש הנקה יקד םיאפעב ריכהל הדחה

 םימידאמו םיחמוצ םה םתודגלש ,וימימ ילושחנ תא :הבישיוה

 דסחו ןח תאשל דבלבו -- םהיפ תא םיקילחמו ,םתונק תא

 ? םויכו ...הנש ידמ םתוא דוקפל םיאבה השרוב ירענ יניעב

 הבר םתחימצו םתטיבגב םידימתמו הלא לחנ יברע םיפסוי

 לגר התלכ ,םתוא םידקופ םניא רדחה ידלי םלוא .התיהשכ
 ,םנובלעבו -- םיונבו םיפיב םה םידמוע ,םתציחמב אובמ ידוהי

 אנעשוה תלהתו ,ודובכ הלג ,ראופמה םמש םהמ רסוה

 תולצפתמ תוטיקרו תולקמו םידרז תויהל ובושיו ,הרתתסה

 הקירש ילכו תופצפצ םהמ תושעל ,ןבלה ףושחמ ,תולצפ

 םהיפנע לעמ םיכושמה םהילע תא םיכחלמה ,ןאצ ינבו םילגעל

 ם"במרה תוכלה,,ו "ךורע ןחלוש,הה יניד ועקפ -- םימדאמה

 םהידבל ןינמ הנומו םהל "רישכמ,, ןיאו "לסופ,, ןיאו םהמ וכלה

 הכלהה החנז .תותפשא קבחמ -- םהילעל רפסמ רפוסו ,ןיא --

 תא ךלשתו היחא תשלשל הדיחי תוחא ,היחופיט תב תא

 | .םיחישה דחא תחת הברעה

 תספה גח

 .(בכ ,בכ ילשמ) "'אוה לד יכ ,לר לוזגת לא,

 תספ לש תוצמ תייפאב התיבשו לוצינ

 ייריחא תא קושעת אל,, תרהזאו תוצמה תיפא

 שדוחב ,תוצמה תיפאל לעפמב ינלבקמ היה וננכש לשריה

 רסמ הקסהה יצעו וילכ לע ותיב תא .םייעובש הכראש ןסינ

 לש ונובשח תא .תוצמה יפוא יקיתומ ,ץמייטש ריאמ"םייח וידיל

 (עיברלו שילשל הצחמל ילוא) יתרכה אל ריאמ םייח םע לשריה
 ינפמ והיתחכש אלו יחומב עוקת ראשנ דחא ןובשח םלוא

 ,תוצמ יפוא ראשכ ,לשריה היה גהונ .ילא םירשימב עגנש

 םיניש לגלגב דוקינ ,לוגלגו השילב םישועה וילעופ תא רוכשל

 היה םולשתה םהיתוצמ תיפא תרומת תוכאלמ ,דועו היפאו

 םישועה חכ יפל לכה ,רתויו השלש ,םיתש םויל תוצמ וליק

 תדידמ) תונטקה תודובעה תא ,תועמב םגו ,הדובעה ןוירפו

 ידיל ורסמנ (רונתל תוצמה תשגה ,םימה תקיצי ,הרעקל חמק

 ןיב תועש 12 דומעל יתרחבנ -- ןטק יתויהב ינא .םינטק

 ,ןבל לוחכ ברעב םשמ תאצל ידכ קספה אלל חמק יקיקש

 עריא הנהו .היפא וליק יצח ,ךכרעכ ,היה רכשה .הדילמ ןחוטכ

 תא לוטיל אב ,ויתוצמ תיפא תא ,רמגש רחאל ,דחא םדאש

 הריזחהל ושקיבו לשריהל כ"ע עידוה האצמנ אלשמו תיקשה

 השרוב

 ,וחכ יפל אלש הריטסב 'ןחמק,ה תא 'דבכ, ,ותכל ינפלו .ול

 לבא ,הריזחהל רכז אל ,האצמנשמ .'הפיט,ל העיבתה ללגב

 .ןובשחה םוי תאיו -- חכש אל הדיבאה ןווע תא יל ריכזהל

 ירטש תא ששמל םיידי טושיפבו) םיניע ןוילכב יכנא הכחמ

 םינמורה תסינכ םע רפכב םיכלהמ וליחתהש ,םיירטה ריינה

 ןובשח (יתודלי ימימ ןושארה ינובשח) ינפל חטתשמ ןובשח הנהו
 -- ךרכש םימי הרשע ילצא תדבע,, : ךדכדמו םימשמ ,סמח קעוז
 הרשע ירה -- םייתעש הדובעהמ הרדענ ךתוחא ;םייל 0
 ךממ ;םייל 12 -- ךלצא הדבאש תיקשה ריחמ ,תוחפ .םייל

 רתוומ ינא 20 -- ךל עיגמ ינממו םייל 22 לש םוכס יל עיגמ
 ךממ ינאו ינממ רבד שקבמ ךניא התא .םיבוהזה ינש לע ךל

 םיידיב התיבה רזוח ינאו -- רשכ חספו םולשל ךל .אל כ"ג

 .אצמנ אל יפסכ םלוא ,תיקשה האצמנ תיבה ןויקנ ןמזב) תוקיר

 םירתבה ןיב תירבהמ) קוספה תא ימצע לע יתארק רדסה לילב

 וניעו םודבעו.. :הדגהבש (הכלהכ לשריה 'רתב, יתוא םג יכ
 ."לודג שוכר (ילב) ואצי ןכ ירחאו ...םתוא

 תועש שש רחא חספ ברעב הוצמ תצמ שולל ןיגהונ,

 .(א ,חנת ח"וא) י'חספ ןברק תברקה ןמז אוהש

 חספ ברע לש תוצמ

 דימ ןיבוסמ ויה אל רדסה לילבש ,אבא תיבב ויה ןיגהונ

 ,ןילישבתה תמחמ אל .תסנכה תיבמ םירבגה לש םבוש ירחא

 הרמגנ אל םדועמ וללה -- םכרצ לכ ונכוה אל ןיידעש

 אלש ,גחה ימעטמ בטימ ,'ךילזמערח,ה ללגב הזו םתכאלמ

 םדועב םיפטחנ םה -- אקע אדו םדעלב ךורע ןחלוש ראותי

 אבא לש תוכלמה אסכ הז ,יהביסה,ש רמאת .ןוגיטה תבחמב

 הדופר :םוי דועבמ רבכ הנכוה וז -- הניכהל ונפתנ אלש

 ,אבא לש דוהה תבר ותילעל הפצמו איה תחנומ םירכ הפוצרו

 אללו ינכולמ יטנא רוערע אלל תוליל ינשל תוכלמ ול הנוכנש

 םהב לודגהש ,וינב ינשו ויתונב שמח דצמ השורי תנעט

 ינשה וליאו םינושארה 'םינבה ינש, תא הז םמורמ ברעב גצימ
 הבסמ אל םא ןכ םא .םינורחאה םינשה תא ,לשיפ אוה ,ןטקה

 ירדס,ה לילב םימייקמ אל המ ינפמ -- רחא םעטמ אלו וז

 שארב "שטייט-ירבע,ב הבותכה הכלהה תא ףלוו 'ר לצא

 תסנכה תיבמ אבא אובב ףכת, -- שדק :"חספ לש הדגהה

 דציכ :תרחא הלאשב ץרותת הלאשה -- ? "ןייה לע ןישדקמ

 ותיבב תוצמה !? הרעקב תורסח תוצמ םא 'רדס,ל תבשל רשפא

 -- הנושארה :וזמ הלעמל וז ןהל תולעמ שלש -- ףלוו 'ר לש

 יִלְס ינש ; תיבה ינבל הדועיה איהו אינע אמחל הטושפ הצמ

 יבא רובע הרומש הצמ -- הינשה ;הנממ םיאלמ ירוח
 וב וסינכה םרטש דב יוסיכ ךותב רפסמב הזורא ,החפשמה
 ,"הרעק,ה ךרוצל חספ ברע תצמ -- תישילשה ;רכה תא

 ףלוו 'ר לצא "רדס,ה ראותי אל הידעלבש ,םיברעה ינשל

 תכירע תא תבכעמה איהו תיבב העש התוא הרסחה איהו
 -- תוצמה יגוס תשלש .תסנכה תיבמ ואוב םע דימ ,"רדס,ה
 תוחכ ידיב תישענ הטושפ הצמ :םהחל היישע יכרד שלש
 קוקיד תעשב תולהנתמש תוחישהו תורוחבו ירוחב ,םיברועמ
 תקדהנ הרומש הצמ ;ןושלה תרהט לע תובבדנ ןניא תוצמה
 תצמ ;"הוצמ תצמ םשל,, ןהילע םיארוקו דבלב םירבג ידיב
 הוקמב הצחרה ןמ הילגלגמ תולע רחאל תיפאנ -- חספ ברע
 .ירצמה ללהה תא הילע םירמואו
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 'רדס,ה תכירע הללגבו ףלוו 'ר לש ושפנ תואת -- וז הצמ

 ןהיפעפע לע תוחנוצ ןהיניע תורומש -- ויתונב .תהמהמתמ

 תונמל ןמוזמו ןכומ אוה ףלוו 'ר .ןהירחא שארה תא תוררוגו

 ברע תוצמ איבהלו תאצל ,הוצמ רבדל חילשל לודגה וגב תא

 - תוצמ ששמ רתוי םהל שיש ,םידידי לש םהידימ תספ

 םיתש לע קר ירהש) ,ברע לכל םיתש ,ךירצ אוה תוצמ עברא

 .'הרומש,המ לוטיל רשפא 'לארשי, וליאו -- 'יולו ןהכ, (םיעצוב

 ג'ק ינשמש ינפמ -- !הרומש הצמ ףלוול ןיא אופא ,עודמ

 יפכ ,חספ ברעל חמק תצקמ ריאשהל השק ,הרומשל הנקש
 :וגהנמ היה ךכו ,איה השודג החמק תדמש ,םירחא םישועש

 'םירגרו,ה ןיב ומצע רדוסו היפאה תיבל היה ךלוה חספ ברע

 םוקמב הבעו הז םוקמב קבד -- הצמהו 'הוצמ תצמ, םשל

 רסנמ לגלג אלא ןאכ הצמ אל וליאכ ,הל ודימ םינרקו רחא
 תגועכ ךר היצחו ךרחנ היצחש ,הפוסו (רלוקריצ) הרסנמבש

 ,םיתב ילעב העברא ףלוו 'ר ול רחוב הדובע ידכ ךות .םיפצר

 'רוחב,ה איבי ברעבש ,םהל עידומו םהיתורומש תא םתופאב

 רבדה .חספ ברעמ תחאב הפילחה ןעמל הרומש הצמ ולש

 םידרמ היה הז ןיפילח רתסמ .םיחספ-יברע לכ הנשנו רזח

 ויה םינכומו תומצענ םיניעה ,רדסל םתבשבו תיבה ינב תא

 םוי,, תכרבו תיבל אבא סנכנשמ .ולוכ רדסה לעו וילע רתוול

 הנומט הרומשהש ,תסכל והוכילוה וילגר ,ויתפש לע "בוט

 הנה :תיבה ינב תחמשל -- תוצמ עברא הכותמ ףלש ,הב

 תחת יכ ,אובל הששוב אל הבזכאהש אלא ,ךרדב 'רדס,ה

 :ורמאב ,ונב ידיל ורסמנ 'הרעק,ה יאתב תוצמה תא סינכהל

 -- שריה םהרבאלו רעזייל בקעילו לירעבלו השמל ןאיבהו ךל

 .ותצמ תא דחא לכ ךל ופילחי םהו

 ןיפילחה תקסע העצובש דעו הנשב הנש ידמ רזח רבדה

 ועיגהשמ / םיתלצעב ודיגה 'הדגה,ה תא / םיניעה יפעפע ודבכ
 / םימב 'הצחר, םייקל / םילגרה תשגמ ולשכ / םידי תליטנל

 / םייספא ימכ -- קרמה םעט / םייריכה לע ושביתנ םילכאמה
 / םייתעברא ותשנ אל תוסוכה / םייח חור ילב לכאנ לכהו

 / םיזוזב ידגה תונק םעו / םיינישב עקתנ -- ןמוקיפאה
 רמוש ךורב,, אבא ארקב יהיו / םייתעבש הזע הרחנ התלע
 ,לודגה ונב אוהו ,חילשה רענ ומצעל חיטבה -- "ותחטבה

 .תוצמ ירחא ץצורתהל ךרטצי אל בוש -- האבה הנשב הי"יאש
 אבאל :הבושח לבא ,הטושפ הרואכל ,תינכת הלשב ובלב יכ

 .םירחא לש םתוצמב יולת אהי אלו ולשמ תוצמ הנייהת
 םרדה לכב ועיפוה חספ ברע ימיו םימיה ופיקה יכ יהיו

 איה תוצמה תיפאמב ותכאלמש "רוחב,ה בלב החמש ואיבהו

 השעש המ ויבא חמקב תושעל ול לקנה .קצבל חמקה תשיל

 רתי ןיב התלתנש תיקשב העמק חינה :םירחא לש םחמקב

 .חספ ברעב ןתדרוהל תוניתממו תודמועו תויולתה היתויחא

 תרעק ךותל חמקה תצקמ תא םוי ותואב קירה הבר תוריהזב

 "הריימ, םהמ השעו קצבל םשל ,הרושמב םימ קצי ,השילה

 אוה -- ול רכזו חספב םיאיבמש 'רמוע,מ שוביש הארנכ)
 -םינשל הקליח (הסיע-יחתנ -- "ךילגייט,,ל ותקולח םרט קצבה

 םידוהי לש םהידי תחת םילגלגתמ וליחתהש ,םיקלח רשע

 ודרגשמ .םילמיירטש ישובחו םיטנבא ירוגחו םינטפק-ישובל
 יטבש רפסמכ ןרפסמו תוצמה לש ןהינפ וביהצה ,רונתה ךותמ

 דופאה-ינבא הרשע-םיתשכ ,העתפהה םזוי ,ונב יניעבו לארשי

 ךותמ ושפנב המדמ אוה ,אבא .טפשמה ןשוחב תוצבושמה

 לכויו ויתוצמ תא ול ורימיש שקבל ךרטצי אל ,הריצי תודח

 רשע םיתש .רדסה ןחלושל ןיבוסמ דימ בשיל ותחפשמו אוה

 ןימזמ ןבה .היקנ תבגמב תופוטע הטמה הצקב וחנוה תוצמה

 תוציצמ התחתמו תחפטמהמ חפט הלגמ ,הטמה-תאפל ויבא תא
 םה הלא -- םיניעל הואת-תובוהצ תודוקנ תועורז תוצמ
 ךבל אהי ;חספ ברע -- תוצמ הרשע-םיתש אבא ,ךיתוצמ

 םימיל םגו 'םירדס,ה ינשל ונל הנקפסת ןהש חוטבו ךומס

 הואג בוטרוקבו הבר האנהב תואבומ תוצמה .םהירחאלש

 ,רודיס םינועטה םירבד םירדסמ .החמש והואלמיו התיבה

 .תסנכה תיבל םיכלוהו גח ידגב םישבול

 ןחלושל תובוסמ תונבה תא ואצמ התיבה םירבגה בושב *
 לואשל ןמוזמו ןכומ ,אבא אסכ דיל בשויו הלוע לודגה ןבהו

 דירטהלמ אוה ןירוח-ןב םויה תוריחה גח יכ ,ויתוישוק תא

 םלוא .םויה שודיק ינפל ןיפילח רחסב םירחא תאו ומצע תא

 הבישי תע אל :אבא לש ותאירק תא ןבה עמוש ותמהדתל

 רעב המלשלו היבוטלו יכדרמל תכלל ,ינב ,ךילע ,התע רדסל

 ךלשמ תוצמ אלה :וקיספהל זיעמ וניא . ןבה ...לאומשלו

 םיכירצ ונא ןיא ונאו תוצמ הרשע-םיתש ונל ירהש ? ךתושרב

 םהל אבהו ךל ךכיפל אבא רמוא תנתונה איה ? הזה רפסמכ

 רצוא תא יל תיליגש ירחא ,םהל יתחטבה ןכ יכ וניתוצממ

 ארקיו אבא תוצמ וילע הקזח יכ ,ומוקממ םק ןבה .תוצמה

 הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא :קוספה תא ומצע לע

 -- רדסה לילב ךילגר תא תתכל ךילע רזגנ םא לרוגה "...דגנל

 המ תירוד חספב םייקל ךילע .ךל ליעות אל הלובחת לכ

 םכדיב (םכיתוצמו) םכילגרב םכילענ..., םירצמ חספב רמאנש

 איבמו ךילומ ,תיבל תיבמ גלדו חספו ךל -- "אוה חספ --

 .םידידי יתבל חספ ברע תוצמ
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 השרוב לש ןוילעה והצקמ --- ונבו ףלאוו יר

 'םינב לע תובא בל בישהו,,

 י"ע הלעפוהש ותמלצמ לומ בציתיו ונב לוקב באה עמש

 -יקודקדו היטרפ לכל ונקויד תומד תא לציו -- יטמוטוא 'ןצחל,

 ןבה .המדק דצמ וז תיוז ןרק לש ופוג -- ותאו וישובלמ

 תא חיצנמה רישכמה רבעל יתוכאלמה וכויח תא רגשמה

 ,ירפ האשנ אל -- והומכ תושעל ויבא תא ותכרדה -- דמעמה

 תתמ ףלאוו 'ר יתפש דעב ומתס ויתואלתו ןמזה יעגפ ןכש

 תא ועימשהב םגש ,ףלאוו ותוא .יהשלכ קוחצ-תבל רבעמ

 -- ויעמוש ינפ לע זילע קוחצ הלעה וידודיחו ותמכח תורמא
 וצפח לע םידיעמ וינפש םא ,סנואמ ךוחיג ךחגלמ ונממ רצבנ

 ויתפש ןמצע וניכה רבכו ,ךכל וזרזמה ונב ןוצר תאלמל

 חרוכהו ךרוצה ותניב חכמ בגשנש אלא ,ךויח תווחהלו קשפיהל

 םינפב ,ויערכ תשלש לע בצינה ,םזמזמה ילכה ינפ תלבקב

 הזב ויד -- ולו -- ושפנ תוואכ רענה ול קחשי .תוריאמ
 בא םחרכ, -- אלימ .תורענ-השעמ השועו ודי לע דמועש

 לע הריבע לש קבא ןאכ ןיאה .םתוזחפב וליפאו -- "םינב לע

 .ףלאוו 'ר לש וחומב רוהרה ףלח ...לספ ךל השעת אל

 ('ילדג ונבו) "לודגה,, ןייטש ףלאוו 'ר
 ןוילעה בוחרה לש (ינוציקהו) ינשה קלחה
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 לע היונב התויהב ,השרוב לש התוולש ימי -- םימיה

 םירה ילושב ,םירצקהו םיכוראה היתובוחר דיל -- רמולכ ,הלת

 (מ"ק *-כ) ךורא דחא בוחר .תורהגו םילחנ תודגלו םינגו

 הנופו תבכרה תנחתמ ךשמתמ ,ונויכ תא וכלהמב הנשמה

 תא אוה הטמ -- וצקל עיגמש ינפל לימה תיצחמכ .החרזמ

 ,הנופצ תצק הלועה שיבכל רבועו הדח תימומקעב ומצע

 איה -- וז תימומקע) .הניבקובל -- םשמו 'פולסירפ, הרה

 לילכ הלוע תולעלמ ותענמו השרוב לש הז קלח הליצהש

 ,חורה יפנכ לע ואשינש שאה תובהל ירהש ,הלודגה הפירשב

 תוגגהמ ופעוהש םיפערה יפרש .ןימי דצל רשי וקב ונפ

 תווע .םשא עקשתו -- הבישיוה ימימב ועקתנ תודקויה

 דעב םנמא ,רצע ,רנייטש קחצי לש ותיב דיל הז יפרגופוט

 יתבל םתסינכ תא ויבשותמ ענמ םג לבא ,הז עטקל הריעבה

 םהיתבבש ,םיפרשנה םהיחא "וכז, םהלש ,םיניבלהו ןבאה

 .תובהלשה וזחא

 דצמש (הארג יתלבה) ותיב לומ ,תימומקעהמ המ קחרמב

 הנוכמה ףלאוו 'ר ול בצינ ,ןימימש הבישיוה רהנ י"עו לאמש

 ידוהי (ונממ םיכומנה "םיפלאוו ה רתימ ולידבהל) "לודגה,

 םיענו להקה ביבחו בוהא ,ורשויבו ותוטשפב ןייוצמה רקי

 -- החיש תעשב ויפמ ועפשש ויתוקרבהו תוירבה םע תוכילה

 ונב דמוע ודצל .(השרוב ידוהי יפב םויה דע תואשינו ואשינ

 .םתוינוציחב תורודה ילדבה תא םיטילבמ םהינשו -- הילדג

 הפוחה ,עובקל היה השק הליג תאש הטופק שובל -- ףלאוו 'ר

 הסכמ יוהדה טמסה עבוכ ;היתחתמש םיטפורמה וידגב לע

 תוציצמה תוחקיפו המכח הברקב תנפוצה ותפקרק ימורעמ תא

 שוח רדעה תא החיכומ ותשובלת -- ונב וליאו .ויניע ךרדמ

 באה תשיבל ןיב רצ רבעמ ףא ראשה ילבל ,היצרופורפה

 ושובלל תשובלתה איה תברקתמ -- ךדיאמ ,ןבה תשיבלל

 ,השרוב ירכאמ רכא ,לידבהל ,יוגה ,רוחאמ ומותל עסופה לש

 רוע תדופא ,ושאר לעש דבלה עבוכ ,ולש דבה-ודמ שובל

 'תולוטסופ,) תוילוסה ילענו ומכש לע לפוקמ יולתה םישבכה

 (םיחילשה -- םילוטסופאה ילענ, ושוריפש ימור-ינוי שרושמ --

 וכותבו ודצלש ןכשהמ הלוז תרכזמו שטשוטמ סופיט .וילגרל

 םיתאממ הלעמלש ןמז קרפב םהלש רכנה ייח תא םידוהי ויח

 ארקיו) ""םתואמוט ךותב םתא ןכושה,, :רמאנש המ םייקו .הנש

 םהמ הנקורתנ השרובו םניאו וכלה ויחאו ףלאוו 'ר .(זט ,זט

 השרוב אלמיתו םימייקו םייח -- ומע ינבו יוגה אוה וליאו

 .םתוא
 עצמאב הנוכנ הדימע דומעל ונב ןוצרל אבא רתעיהב

 עוצעצל תויוטנ ויניע ויה אל המלצמה רבעל ץיצהלו בוחרה

 יתשב העש התוא ןותנ ובל יכ ,העונתה לע רגסו ונב ביצהש

 'רודאורטניא,ב רהנל רבעמ ,ןימי דצמ -- ול תורקי תודוקנ

 לחר הבוהאה ותיער תא ואיצוה םשמו ררוגתה וב תיבה דמע

 ותב היחש ולש תיבה -- לאמש דצמ .המלוע תיבל הוכילוהו

 עבש יכ ,ולשמ תיב .ותונקדזה תעל החנמ ול השיגה הצורחה

 השמח .וב תבשל סנכנ םרט אבא היה םילוטלטו םידודנ

 ותחפשמ תאו ותוא ,והונסכאו הזה רקיה שיאה תא וחריא םיתב

 | .הלודגה

 שריה לש ,קיטשרעה רזייל לש ,ריאמ"םייח לש ותיב

 רצה .ס'לאופר עשוהי לשו ס'קזיא -- לאומש לש ,ס'הכרב

 היבא תרצב ותב היח התאר .ןורחאה תיבה היה םלוכבש

 ותעקישו הידיבעמו היוול דיבש .ןוממה תא ףוסאל הליחתהו

 ןויה טיטמ ותלואגל ןיתמהש ,אבא שכרש שרגמב ,ןינבב
 ויתומצעל עוגרמו ולגר ףכל חונמ אבא אצמ ןאכ .ותסכש

 ןוממ תדרט אל ,םיריכשמ י"ע דוע דרטוה אלו תושושתה

 ונממ והואיצוהש -- אצי אל ןאכמ .תואיצי תדרט אלו

 הרש ותב הליפעה הז תיבמ ,ןאכמ .ומלוע תיבל והוכילוהו

 הצנירפש האצי ןאכמ .הינשב התלעו -- וילא הרזחוהו לארשיל

 התוחא ןוכרד לע התולעב ילגנאה ןוטלשה לע המירעהו ותב

 אלש ידכ ,"קידצה ףסאנ הערה ינפמ, .איה ףא הצרא האבו

 .הללמוא האיצי ,םינורחאה וכרי יאצוי ינש לש םתאצב הארי
 'הקנומ,ל הזה תיבה תא אצי ,םינוקז-ונב ,לשיפ-םירפא

 ותאנבש ,הלודגה ותב ,הרובד-היח .ותוארל ףיסוה אלו תירגנוה

 תעשורמ די קזוחב ונממ האצוה -- הלמע ףסכמ םייפא תעיזב

 תוארל 'הכז, ףלאוו 'ר לש לודגה ונב .הגירהה איגל לבותו

 הלג ...האכדמה ותונקירב והאצמיו ןברוחה ירחא תיבה תא

 'תרכזמל יהשלכ תיראש ירחא שלובו קדוב ודועבו ונממ דובכ

 ףרטית םרטב הצוחה אציו סניו ושאר לע ונוממש םלה ,ןובאד

 .וילע ותעד

 ה"סב :היה ןיסולכוא לד ובושיי -- השרוב לש הז עטק

 בוחרה ידצל ונבנש (םינעוצה ירוגמ -- םהמ ם ינש) םיתב 3

 תשא -- לדייא לש הרה) "גרב-סלדייא,ה ילגרל םינעשנו

 אלש ףלאוו 'ר 'אבינ,הז רה לע (רגרבצרו יכדרמ -- ףסוי 'ר

 רבד עמשיהב .ותושרל רובעי לדייא לש הרהו םויה קחרי

 'רש רשפאה .החקרמכ השרוב תישענ הזה יטסיסכרמה ןוזחה

 ,וירבד שרפל שקבתנשמ !? תינלאמש תונימל ספתנ ףלאוו
 -- ! דציכ ,ומוציעב רבכ הרבעה ךילהת השעמלש :הנע

 םישלוג ,רהה ןמ םיסמנ רפעו טיט ישוג םישלתנ םוי ידמ

 -- הרסומ וז עקרק תלופמ דוע .הלוצמ-ןוי ורצח תא םיאלממו

 רהה לכ ןכ םא אלא ,ףוס רבדל ןיאו -- המוקמב האב תרחאו

 ירוחאמש חטשב דע ידע ותחונמ תא אצמיו ומוקממ קתעי

 .ותולעבבו ותושרב אליממו ותיב

 םינעב םוי-םוי םאר ש"הוכש ,וז הנוכש ירייד םה םייואר

 יעגרבו ,םתחמש םויב ,םלעפל םתאצבו םתיבב םתבשב ,םתולדו
 הצקב ותבש םוקמ יפל ,דחא --דחא הלעי םרכזש ,םנוגי

 לש םהיתב אל םה אקוד םיארנה םיתבה ינש םנמא .השרוב

 השש .םינעוצה תוחפשמ לש םהירוגמ םהש ,והנינ םידוהיה

 הלאו בוחרה לש ולותפ ירחא ,םהיתב ינפל ויה םייונב םיתב

 ןמזב דיקפ ,רעטכורפ סלירעפ-הרובד לשרעה :וירייד םה

 וידיל לביק םירופל חספ ןיבש ,(רעפאש) רעיב םיצע תביטח

 רעזייל ; תונלבקב ץמנייטש ריאמ-אדוי לש תוצמה תייפאמ תא

 "טקיפיטר'צ,ה לע לארשיל הלע ,בהלנ ינויצ ,רגנ -- ןייטש

 ליכער ,הלודגה תבה .ותבו ותשאו אוה ,ויבאכ -- ויחא לש

 תונבמ תוברכ ,הוקת תרסחו בל תבוט ,(הל וארק הצויק)

 הניתמהו הבשי .םינתח תפוח לצב םעפ-יא תוסחל ,הליג

 דע -- תולכו תואור היניעו -- אובלו תולעל ,לארשי תרזעל

 תיב -- ןייטש ףלאוו .ודיב התקוצמל ןורתפו ררוצה אבש

 תונש ירחא וכותל ותוא הסינכה היח ותבש ,ןורחאה וירוגמ

 דחאו ויתונבמ שלש לארשיל ולע ןאכמ .הרידל הרידמ םידודנ

 .וינבמ

 הציבב לבוט ולוכ ,םמש שרגמ תובר םינש היה דמוע
 -טרקמ םיעדרפצו םינושמקו םילורח החימצהש תינעבוט
 .הברקב תוע
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 "הנש ונממ ומסרכ לאמשמו ןימימ םינכשה ינש

 :ותעשב םיערהש סומע איבנה תחכותל ועש אלו םינפל

 קוחירמו רשע ירת רפס רסוחמ) תיבב תיב םיעיגמ יוה,

 ,םהישעמל העש אל ףלאוו 'ר םג יכ ,ילוכו (וב העידיה

 היח תוארב םלוא .םירוכש םיתבב ררוגתה םייתניבש

 לוטלטה רעצב השחו החפשמה לש הינעב ,הזירזה ותב

 לע תיב המיקהו המק (תוריד ששב) קסופ יתלבה

 ףלאוו 'רו -- לובג ינוקית, לע ףקותב התויצ .שרגמה

 .הלחנה לאו החונמה לא אב

 -נגראל רגיה) רלדא המלש לש ותיב אוה ישילשה תיבה

 םהרבאל האשינ עגנימ ותב (ונב לדייזו ותחפשמו אוה הניט

 .לארשיל הלע ץיושואב ותחפשמ תופסבו רגנה ובאס

 חמשו טושפ ידוהי קלופ (והי)תתמ ררוגתה יעיברה תיבב

 ולע ויתונב יתשו הירא 'ר ונב .םינוק רסח תונח לעב ,וקלחב

 בייל-םהרבא לש ותחפשמ הנכש ישימחה תיבב .לארשיל

 ולע ותיב ינב לכ טעמכ ,חילצמ תומהב רחוס ,ץיבולדנמ

 לש םהיתותקב תוארנ ותיב ירחא .הב ורעתהו ,לארשיל

 ותיזחבו םייוגה לש תורבקה תיב םהילעמב םדי לעו םינעוצה

 גגו וצע לע בולצ -- םוקמה לש ולמס עובק בוחרל ךומס

 תא שוחלל 'ןוילעה קלח,ה ירייד תא דירטהו וילעמ רמוקמ

 .םויב םימעפ תורשע -- 'ז קרפ ףוס םירבדב קוספה

 קונית הלגתנ הזה (םייוגה יפב ק"וב) "קאנעידיפ,,ה לע

 הבהאמ י"ע הבזענש הללמוא הריעצ םא י"ע ךלשוהש תמ
 .תובצמה תחת םתבהא ירפו איה

 -חמהמ תיאופר הדעו השרוב התאר הנושארה םעפב

 ירצונ תורבק תיב לע הלועו טגיסמ האב תיגולותפה הקל

 דימ ועדי ןוילעה קלחה יבשוי ,תמה רשבב םיכתחמ םיאפורו

 הקונית הריקפה האושנ אל הירצונ םא .םיטרפה לכ תא

 "חותיג,ה תע וחכנ ,םהינש ורסאנש ,הלעובו איה ,יח ונדועב

 ינפמ וששח אל הביבסבש לארשי יזווא) .דירחמהו ליחבמה

 ימורממ םהל וצרקו ומסק םיננערה ויבשע יכ םוקמה "תשודק,,

 םירז לובג וגישיו -- םיקומסה םהימוטרחב גדגד םחירו העבגה

 םעפ אלו (.זטק מ"ב) "אעדרהנב אלשוח ילכאד יזיע והנהכ --

 םינשדו םיאלמ םירוחצה םהיקפזשכ "םתלכלכ ,ב וספתנו הרק

 (םייבשמ םתודפל לטוה םהילעב לעו -- גונעו קר אשד ינשודמ

 שיירי ידוהי ,ןושמש 'ר לש ותיב םמורתה קירה חטשה רחא

 וילע השקהש םידלי שודג תיבל בא ,'לזמ-רב, תוחפו ןיירוא-רב

 : םיכרד יתשב אצמ ותיחמ תא .םסנרפל בלה תבוט ותשא לעו

 ןיסולכוא-לד -- 'ורדח ויה תולד וזו וז -- תונחמו תודמלממ

 ךומס .ץראל ולע וינב .ויה אל םינוקו הרוחס-תלד-ותונחו

 .דמע לרימ ותשאו ונתוח לידנמ ךורב 'ר לש וירוגמ תיבל

 -- תינדמלמ קר אל לרימ ,ויה םידמלמ ותשאו שיא ,םהינש

 תושקבמה ,לארשי תונבל הפיטמ םג אלא התיה 'ןיציבר, רמולכ

 הרסומ טבש תאו ,רסומ םג ,היפמ "הניארו הניאצ,, תרות

 םינבה ישאר לע ותדירומו השרוב לש הבוחרל האיצומ איה

 לפמאי לדוי 'ר רג הז תיבמ קלחב .םירוענ תאטח םיאטוחה

 ונכש וללה םיתבה ינשבש אצמנ .אוה ףא דמלמ -- ונתח

 םג םהידימלת רפסמש הז י'ע הז םידמלמ העברא דובכ רחא
 דמלמל חקיפסמ התיהש תומכ ,םינינמ ינש לע הלע אל דחי
 .תורעי דיקפ ,זנאג ריאמ"-םייח לש ותיב הארנ םהירחא ,דחא

 ויחא זנאג קחצי לש ותיב ודיל .לארשיל ולע לחר ותבו וינב
 דיקפו ,דמלמ זנאג לטנוי 'ר לש ותיב וירחא .ןגריבנביזל רבעש

 ובאס לש ותיב .ותשא סידיאו ללוהמ תוצמ הדורו תורעי

 לפוטמ ידוהי ,דוד לשיפ לש ותיב .(םהרבא יבא) רגנה יכדרמ
 ,ןכדשו הצחמל רוהנ יגס ,חמש דימתו ,הכד דע ינעו םידליב

 .הפי הלע וגוויז תוקוחר םיתעלו םיכדושמה תא האר ישוקבש

 השא עגייפ התבו לחר-היח הנמלאה לש התיב ונממ הלעמל
 המצע תא הלכלכ ,הריעצ הדועב הלעבמ הלמראתנש הפ תדבכ

 דמע הדי לע .התיב ירוחאמש ןטקה קריה תנגב ,התב תאו

 .םידמלמ םהינש -- וגב לאושו סלאוש-םייח-םהרבא לש םתיב

 .זירדז רחוסו םיסכנ לעב רטכורפ לדייז לש ותיב םהירחא

 הבר םימיל ,ףסוי המלש 'ר ונתח רובע רדח הצקוה ותיבב
 תלבוהל הלגע לעב קלופ ריאמ לש ותיב .ןלוקס לש ןורחאה

 .וינפמ ודערו ולח םייוגהש םיפורגאה ילעבמ ,הרוחסו םיצע

 'הירב,ה ותשאו דמלמה רטלו יבצ 'ר ררוגתה ךומנ תיבב ,ודיל
 םיבשותה ןורחא ,הצרא הלע םנב השמ .הרות-ינב ,םהינבו עסיר

 יבא קלופ שריה-עדיא 'ר היה חרזממ השרוב לע רגסש

 ברעו רקוב ותנקז תעל ותכלב .תולגע ילעב לש תחפשמ

 תא ושפחיו וירחא וכליש םנימזהו םידליב הטיש תסנכה תיבל
 יברעב .וב ודרמתהש ויעמ ינב תמשאב -- דביאש הדיבאה

 ףוסב ותיב תויהב .ותיבב ןינמ םייקתנ ןהיאצומבו תותבש
 -הדוהימ,, ורמא ןכו םוקמל לובג ןויצ ומש שמיש ,הרייעה

 .(ברעמב) "לקוי דע (חרזמב) שריה

 לש ותיב אוהו ,תיב דוע וירחא הנבנ םינורחאה םימיב
 אב ןאכו -- קיטשרעה בקעי לש וסיג -- קיטשרה רתלא

 ואצוה וללה םיתבה לכמ .וצקל השרוב לש ידוהיה ובושיי
 םינעוצה םיבשותל טרפ -- חבטל ולבוהו הרצ םויב םהידוהי

 ורייתשנש םה -- ןוילעה בוחרה יבשוי תחפשמב "לוספ,,ה ויהש

 ,םהיתב ואלמיו בורל וגדיו ,םנועמב התיה החמשהו םמוקמב

 םהינכש יתבב םובישויו םירמז ילכו םיחפנ ,תונבו םינב ודימעה
 .םידוהיה

 דרמתמ ''הבישיו,ה לחנ

 ךלוהה שיבכה תא ריתסמ ,םיצע יוטעה לוממש קפואה

 דצמ .הניבוקוב דע האלהו םשמ ךשמתמו פולסירפ הרה הלועו

 יפל -- ומש ןאכמ) ןוילעה ומרזב הבישיוה לחנ לחוז ןימי

 תשרפ דיל מ"ק 15-כ לש קחרמב ואצומש (יואלס דוסי

 וימימ םיחיגמ םש ,םייברעמה פולסירפה ירה יסכר לש םימה

 -- "ואשיג,ה ןיעממ ,חיש-תונבו רב יבשע ,םיקוצ רתסב

 ועלב םע בחרתמו ךלוהה רצ קיפאב הברעמ םיחלוקו ןוילעה

 םיצמתמה םילבואהו םיגלפה לש םהימימ ,ותצורמ ףטשב ,וברקל

 םרבגב הבישיוה ימימ .וירבע ינשמ ול םיכחמו םירההמ

 וב םימגופו םדצל שבכנש שיבכב םפטשב םיעגופ םתואגבו

 ישארב םיעקבנה םימערה ידה עמשיהב ,ותסה תנועב כ"דב

 הז קיפא .םימשב תמייאמ הריחשמ םיבע תרשחו םיקיקנה

 ןופטש תארקל 'וליחד,ב ומצע תא ןיכמ ףלאוו לש ותיב ינפלש

 םימ םגאל רהנה רככ לכ תא ךופהל יושעו יופצה .ףירחו זע

 םיננע יערק ,ףעזב םיליחתמ םימשגה תומי .םינודיזו םיזע
 זוע-תורטמו ,דרומב םילגלגתמ ,תואוקמ,, ש"מבש "תולדרח,,ה
 .המהבו םדא םהיתבל םיסינמ
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 םזגור וילע ץפק -- הולשב בשיל (ףלוו) שקיב

 ...רעצו ינוע לש

 "רודאוורטניא,ל ליבשה

 -- הז רוזיא .'םירפאו תודש ןיב, ושוריפ -- רודאוורטניא

 'ר לש ותיב אוה -- וב ןכתשנ דיחיו דחא ידוהי תיב קר

 רקעש ,ויה רעי יקסע ויקסעש ידוהי ,קיטשרעה רזעילא
 תיב .חוירב ותסנרפ תא אצמו םוקמה ול ביחרה םשו הנרודל
 רזעילא .העמק בושייה ןמ היה קחורמש ,םקיר בר ןמז דמע הז

 לכ וילטלטימ תא בחוס הארש ,ל"ז אבא לע ויניע םש הז

 ותיב לעו -- וחוכו ודובכ לע סח ולשמ הריד ול ןיאב ,הנש

 -ניאבש ותיבל ותחפשמ תא ריבעהל ול עיצהו םקיר דמעש

 רמא אלש ,אבא .רמשנ -- הזו הנהנ הז,ש םעטמ ,רודורט

 ותחפשמל דחא רדחב לוספ אצמ אל ,'םוקמה יל רצ, םלועמ

 לבא .ץנאג ריאמ-םייח 'ר לש ותיבב ,תושפנה הנומש תב

 תעפושמ רבעבש ותונחמ םלגר תא ריקוהל םייוגה וליחתהשמ

 ,תורחא תויונח ללגב םאו המחלמה תמחמ םא ,םינוקב התיה

 המוקמ תא ונתונח הקיתעה -- םירקבל תושדח תוצצ וליחתהש

 אלו םוקמה ונל בחרוה .רזעילא 'ר לש ותיבל ונרקע ונאו

 הרמיא -- 'לזמ הנשמ -- םוקמ הנשמ, .הסנרפה ונל הבחרוה

 ריאמ-םייח לצאש תונחה .ונב המייקתנ הערל -- תאז המותס

 .ס'שיוייפ-לידנמ-לשריה 'ר לצא הדמע םקיר -- התיה האלמ

 ובצינ ,ןגד ינימ תשמח ויה םישודגש חמקה יזגרא

 לע ךורדמ םהילגר וריקוהו וגוסנ םירבכעה וליפאו םנוממשב

 דועבמ םוניכהו םהיתועתלמב םוררוח םמצע םהש םירוחה יפס

 -- םיקשהו תורוחס וצבוש אל תואבטציאה ;עפשה ימי

 םהיניע ולכ -- םיפדמה ;הריכמל םתאצוהל וניתמה םילפוקמ

 תוביתו תואספוקו תונצנצו םיקובקב ינפ תלבקל לחימ

 תורנ ,לחכ ישיבגו סשרובסושו ט"יריפשו טפנ םיאלוממ
 םיצפח ראשו םירורפגו ןיטוט ,תיקדס ינימו םיטחמ ,תוירכוסו

 התיה ותוגח ריאמ-םייח לצא ירהש) הרוחס םהב םישועש

 םינוכרבו םישמוח ,הלפת-ירודיס וליפאש -- "ובדלכ,, ןיעכ

 לע רדס אלל ויה םיחנומ "ךילכיב-השעמ,,ו "ךילרעשטנעב,

 -תויבחו ,הלדבהל םימשב יצקועו ןמשהו טפנה דיל ,ויפדמ

 ,לקשמב רכמנה ץמוחמ בלח יסטיפו ,ןהב הניבלמ ןאצ-תניבגש

 דימ םירבועה הרוחס יגוס תורשע דועו "רנטואמ,, ינוערזו

 השרובבש רתויב תואלמהמ -- וז תונח ,הב הנוקה אצמ ,דיל

 .* "םוקמה ונל רצ,, אמא הארקשמ םיאלפ הדריו
 םרכז דבאו םמוקמ םוריכי אל השדחה "תונחב,, ןאכ

 תועמ ןישחרמ ויה רבעבש ,ףסכה תורגמ ,תורגמה .המהמ
 חכתשנו עבטמ םעט ושנ -- ןהב ולצלטצנ ףסכ תורוגאו

 העתנש ירירע הנוק לש העמ ןכותל לופנב .ןהמ הטורפה לילצ

 ןטבמכ הלוק עמשנו אניגלב אריתסאכ ןהב השקשק ,תונחל

 -ה תספוק איה ,תחא הספוק הבוטל הרוכז ,םרב .הבער
 החכ לכש ,בלחמ היושע המיעט הירכוס ןימ -- "ק"רבלוטש

 .הקיקל תעשב הקקוש שפנ בישהל היה

 הדרי הלא ןיפוליח ימיב .לזמה הנתשנ -- םוקמה הנתשנ .*

 לשיפ לש ותודלי ימי וליחתה ,ףלאוו תיבל ינועו םלועל המחלמ

 המכש לע הסמע תיבה םאו םיבר םימי ורבע אל .םינוקזה ןב

 .הרימתה התמוק תא ףפוכש ,םתלכלכ לועב אשתו תושפנה 10 תגאד

 תועשב ףלאוו 'ר לש ותונחל תוקוניתה תא הכשמש איה

 'ר לצא היה ןכושמש רפסה תיבל םאובב .תומדקומה רקובה
 קוורה הרומה יפמ תירגנוה תמכח עומשל ,רגרבצריו לשריה

 תא ויה םידקופ -- ץיבובייל ישטייט ,בלה בוט ירגנוה ידוהיה

 תוביבחה תוירכוסב םהיתועמ תא ופילחהו לוממש תונחה

 וז םיקתממ-תספוק לש הקלחב הלפנ הלודג תוכז .םהילע
 .םימיה םתואב ףלאוו 'ר תיב לש הדיחיה תסנרפמה איהש

 תצקמ ףלאוו 'ר הנק תוטועפה ידימ ואבש תוטורפה תרומת

 םחל ,י'השילוק,,ה איה -- הגילממה תא וב תושעל סרית חמק

 .השרוב-יאכלח לש םקוח
 ולש חמקה תבית ךותב ףלאוו 'ר חינה חמקה טעמ תא

 העשל ןתוא 'יסייפ,ו ולושיב דע ,ןהבש והותה לע תוהוב ויהש
 לכלכלו ותוחילש תא וב תושעל ידכ םשמ ואיצוהש דע הלק

 םתיאב) .רודאורטניאב םיבשויה םיבערה ותחפשמ ינב תא

 תיתחתב התיה היוצמו התלכ םרט סריתה חמק דכשכ םימיה

 אלל החתפנ ישטייט לש ותתכ תלדו -- דחא רקובב ,זגראה
 לכ .הללחב ץעננ ףלאוו 'ר לש ושארו -- תמדקומ העדוה

 חרואה תא דבכל ,םידימלתה גהנמכ ,םהילגר לע ומק םידליה

 וזפחיה ,הילדגו הנח,, :עמשנ ולוק קרו חתפב עוקת ראשנש

 ויתובקע לע בשו -- "המח הדועב השילוק לוכאל ואובו

 הפתיש המלענ דיו םימיה וכרא אל .העדוהה תריסמ .ירחא

 תלכלכב החלתשנ הראמהו תונדגמה תספוק יחווירב המצע תא

 יושע חמק ןימ ספת סריתה חמק םוקמ תא :ףלאוו 'ר תיב

 ראשמו -- םיסוסה תא הב וניזהש האובת -- לעוש תלובשמ

 ומעטו תוצמ-תותפ ונממ ופאו םיחירב םונחטש ,הדש ינוערז

 רגס ,הנורחאה הרוחסה הלזאשמ .םונהיגב םיששמ דחא וב

 תסנרפ תא םתאו ,תוחתפמה תא רסמו ותונח תא ףלאוו 'ר

 .םימש ידיב ,ותיב

 הלפת ילעב

 תאו םתלפת תא ךתבש ןוכמ םימשה תעמשוו,

 .(טמ ,ח א"למ) י'םתנחת

 השרובב הלפת-ילעב

 -לעבו ןמא ןזח לש םיענ לוקב -- דאנעג יליטומ 'ר

 ינפל רבע .ונורגמ 'ה תא דבכמ היה חסונ םע ש"רי הלפת

 ולוק לסלתסהב .ןותחתה נ"כהיבב ןיפסומה תולפתל הביתה

 וררוע תיבה תונפ לכב ועמשנש ויתולפתו םיפסה תומא וענ

 תלחמב הלח וימי ףוסב .םימשבש וניבאל םבריקו תובבלה תא
 ורמגנשמ ליטאמ היה רמוא .הביתה ינפל רובעל לדחו קותישה

 תורשפא ןיאש לבח ,רצמ היה ,לבח ,ורוזחמב תולפתה ול

 .ךישמהל
 לע ול דריש ןקז לדוגמ הרוצ לעב -- קלופ ןויצ-ןב 'ר

 בוהא היה לבוקמה ותלפת חסונו אלפנה ולוקבש ויתודמ יפ

 יננה, לעבש תודמה לכב ןחינ יכ ,םיללפתמה להק לע ביבחו

 כ"היבב הביתה ינפל רבע אוה ףא .הלפתה לעבמ שרוד "יגעה
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 .לארשי-תולהת בשוי דחפמ ולוק עמשנ קזחו רידא .ןותחתה

 תמחמ םיארונ םימיל הניבוקובל עוסנל ץלאנ םעפש אלא

 .ויעמושל ברע אלש "רצויה דיב רמוחכ הנה יכ,,ל חסונה
 םיתירחש,ה תא ףילחה -- ץיבוקרמ ףסוי-המלש :'ר

 -שדוח) "שדוח-ידמ,, מ"היבב רגרבצרו בקעי 'ר םע "ןיפסומהו
 היהש הז רובצ חילש יפמ אציש עגורו םיענ לוק (הרבח

 השגרהו דסחו ןח-תומיענב םיללפתמה תא ךכא ,הרותב רידא

 .הלפת עמוש ינפל םתלפת הלבקתנ ןכאש
 הרשה ףסוי-המלש 'ר ותימעכ-והומכ -- רגרבצרו בקעי 'ר

 לע האנה ולוקב ךפוש אוה םינונחתו ןח חור "שדוח-ידמ,ב

 .קהבומ ץינ'זיו חסונ -- וחסונב םיברעה וינוניר בישקמ

 תסנכה תיבב טשפתה רידאה ולוק -- רריסאק לשיפ 'ר
 יולמ תעשבכ ותלפתב ףיקת .םינזאה תא שבכו ןותחתה
 והומיאתה לדוגמה ונקזו האנה וקרפ .הצעומה םעטמ ותוחילש

 ינפמ והוקליס םעפש אלא -- םיתירחש ללפתה .הלפתה דומעל
 .ןותחתה ג''כהיב יללפתמ ינזאב רשי אל ותלפת חסונש

 הליג םילכה לא אבחנו עונצ םדא -- ץיבוסקניפ לשיפ 'ר

 ונהנ תוחיש-תוכיפש-יתכוס .ונורגב םילועמ ןוגינ ילכ ולצא

 .םיברה ויתונורשכמ תחא התיה תונזחה .ויתולפתמ הבורמ האנה

 חסונב ללפתמו זנאצ דיסח ,קיטשרעה ס'קיזייא-לאומש 'ר

 היה םיתעל .היה יאזנאצ אוה ףאש ,ןיידה יל'השמ 'ר לצא הז
 םירפכה דחאב ללפתמו ץיעזיו תביבסל אבו םירהב הלוע

 םה ףאש וינבל השוריב רסמ האנה ולוק תא .זנאצ חסונב

 .ויה םילועמ הלפת-ילעב
 -ץע,, הלפתה-תיב לש ידימתה ונזח -- גרבנזור בקעי 'ר

 םש .לסלסמו ברע לוקב ןחנ .וידסיימ שאר היה אוהש "םייח

 לכ אל ,םיארוג םימיבו -- ושפנ התויא רשא לככ ללפתה

 ומוקמ תא אלימ םיתעלו ודגנכ רזע ונב קיזייא קחצי 'ר .ןכש

 .דומעה ינפל

 : תורפסל םג ודי חלשש יקדרד דמלמ -- ןתנ-םהרבא 'ר

 ראשמ לפונ וניאש אצמ ,(םיקדרד לש םשאר תורעש תא רפיס)

 וינוניר-חיש-יניזאמו שדח עוצקמ ול ףסויו הלפתה-ילעב
 םיונעו םיעונצ ,השרובב ויה הלפת"ילעב דועו .דאמ והוחביש

 תוירבה ןיב עמשג אל לבא הלפתה דומע ינפל עמשנ םלוקש
 ."ומעל העושי שיחה,,ו םשחל ןוקצל ןיזאה "העוש ןיזאמ,ו

 לוסלסבו םעונב ולוק םיערה אוה ףא -- ץיבוקשומ השמ 'ר

 .םידעומבו תותבשב הביתה ינפל רבע בור יפ לע .השרוב חסונב
 הלפת חינה אל .שפנ תוכפתשהו תוקבד התיה הגופס ותלפת
 ררש טלחומ טקש .ןוגינ אלל -- הניגנב הרמאל ןיגהונש

 ,קהבומ ת"עב דוע) .דומעה ינפל בצינ היהשכ תסנכה-תיבב
 ונב לאוש בקעי 'ר היה קותמה ולוסלסב האנו ולוקב רידא

 עימשה ולוק תא םלוא -- קיטשרה קיזייא לאומש 'ר לש

 ורובע דומע שרק רמולכ "ליטערב,, ןיאב םירחא תומוקמב

 'ר לש ונתח ,סכאז לארשי רב דוד 'ר םג רכזיי .(השרובב

 .ותלפת עמוש ינזאל םיענ לוקב ףיערהש -- רטפא שריה

 רתויב עודיה הלפת-לעבה היה -- ץמייטש לכימ 'ר
 .ולוק קתמב ךרבתנ תולעמ הברהב םלשומ םדא .השרובב

 -ימינב תועגופו ןוילעה תסנכה תיב ללחב זפחיר ויתוננר
 .תחתמ םירבגה שפנ תוטיטרמו םישנה תרזעב לעממ תובבלה

 -ימימ .ותיב-ידילי וינב םהו -- ול ורסח אל םיררושמ םג
 ודימ -- ידיבש טעמהו ותלפת תומיענ תא ש''הוכ גפס ותודלי
 'ך םא :םיאבגה םע הנתה יאגת ,ףסומ-לעבה אוה .ול אוה

 ורכזיו ףסומ ללפתי אוה -- תירחש ללפתי (ןיידה) ןושרג

 ןושמש ,סילדייא לקעי דירפ המלש דמלמה לידנמ לארשי : ןאכ
 .הביתה ינפל םה ףא ורבעש -- םירחאו רטכש

 החונ תוירבה חורש הז ח"ת (ןיידה) רבואטש ןושרג 'ר
 ןוילעה מ"היבב תירחש תלפתל ולוק םמורל היה ץלאנ ,ונמיה

 התיה אל הדי -- השרוב ק"קד שדוקה-תלהקש ,הסנרפ-ימעטמ

 'ר ריבגה ךכיפל .הלש "שדוקה-ילכ,ל הדמה לע רתי החותפ

 י'דלמה,,ו ןח-תומיענבו תחנב דימת עמשנה ולוק תא ןושרג
 ןכש ,םיללפתמה תובל לע רקוב לטכ ודרי וירחאלש תורצויהו

 ינפל םחילש אוה האנ וקרפש םדא ןכאש הנוכנ העידי ועדי

 חיש-יכפוש-ישאר לע התרש םעונ-תשגרהו הבוט חורו םוקמה

 ץיצהש אלא תולודגל דעונ קיציא םייח ונב .ןוילע רד ינפל
 .לארשיב רטפנ -- הקיטמיתמל 'פורפכ שמיש ,עגפנו

 '\ לצא ת"עבה היה (לארשיב רטפנ) רטפא ףלאוו 'ר

 .ץרעידבב -- נ''היב ץרעה ףלאוו
 בושטידיז חסונב הלפת-ילעב -- ץיבובייל 'ילא-ןתנ 'ר

 ינקעצה וחסונב היה ויתוביבס לע ארונ .יבושטידיזה זיולקב

 ןכשש םיצעה תיב .עיקר-ינולח עקובו תובבל ערוק ולוקבו
 זעה ולוקמ ויפס תומא ועוניו ויתוריק ועזעדזנ זיולקה וב
 תובהל ואבש דע -- ול לוכי אל -- 'ילא-ןתנ 'ר לש םיענהו

 זא .ודובכ רפאב שלפתיו הלודגה הפרשב והופיקהש האנשה

 לכויו ץינ'זיו חסונ םע קבאג ,"שדוח ידמ,,ל 'ילא ןתנ 'ר רבע

 .בושטידיז חסונל הינסכא השענ יצינ'זיוה תסנכה תיבו -- ול

 לביק םינבה תריתעב / םינוניח ןיזאמ / םינתיאה תוכזבו
 .םינגר

 קיציא ,הביתה ינפל רבע כ"ג קיטשרעה לדיא 'ר דמלמה
 | .רלה לארשי

 ודקפנ אלש םיבר ורייתשנ דוע ל"נה הלפת ילעב דבלמ

 הנומשל דע ועיגה םנינמהו תסנכה יתב רפסמ ןכש ,תומשב
 לוקב םיבבלמ ויה רעונה ינב -- ינינמב םג .רתויו הרשע
 .םיארונה םימיב

 םייפכ תנובתש ךרד רשיו הרות ןב ידוהי ,ןעשה לכימ 'ר
 רשאכ ,וידי תועבצאב התיה הכורכ הכרבהו ותנמואב ול התיה

 -- דחא דועו -- םיצע תריסנל תשורח-תיב ויפכ לעופמ הנב
 וילאמ הנבנ וניא -- ותוא םינוב ןיא םאש ,דחא תיב חכש אל
 הבישיומ הלפת לעב .ופסכמ והנביו םקיו תסנכ-תיב אוהו --
 םינגנתמ וינוגינש ומש סכאל 'ר ,האנ וקרפו ברע ולוקש

 "ארונ ינפ,, ותולחב ונורג ךותמ ולגלגתה ויתולפתש םהילאמ

 היה המוד .הלעתמ אוה דומעה ינפל ודמעבו םירגינה םימכ
 ,רבדמכ שממ, -- ונוצר השועש ויבא ינפל אטחתמה ןבכ
 תיב יללפתמ ותלפת לעו וילע ורמא -- "הניכשה םע לוכיבכ

 עורק בלב ודמעש םבל חיש"יכפוש דועו דועו .ןוילעה תסנכה
 .םהיחלוש לע םימחר שקבל חתרומו

 יםתלפתבו םהב רחבש ךורב

 השרובבש תסנכה-יתב ילתכ ועמש הנש םיתאממ רתוי

 רובצ-יחילש יפמ ואציש הרבה םתנחת תאו הכזה םתלפת תא

 ,רוהט םבלו הנוכנ םחורו התיה הכז םשפנש ,םימלשו םיארי

 ויניעב תוכזל םייד םישעמה ןיאש תמחמ םידחפנו םישערנ
 םיעיקר וערק הכדנו רבשנ בלמ ואציש םהינונחת .ךרבתי

 ולע ער רוהרהו הרז הבשחמ לכמ םיקונמו םירעש ועקבו
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 .ויה םיר"ומדאה תורצח ידיסחמ םידיסח םלוכ -- הלפתה

 הלפת ילעב ינזח לש םהיתולוק ועקב השרובבש תסנכה יתבמ

 תולאשמ וינפל םינתמו .בושטידיזו סנאצו ץינ'זיו ,השרובמ

 .ודובכ אסכ -- ינפל םירוהטו םיכז ,םירבו םימת ובציתיו

 עמשיו םכרד רשויבו םהישעמ-תקדצב זחיו םיינעב 'ה אריו

 .ןוצרב הלבקיו הפורצח םתלפתל

 םהילשומ ינפל םימחרל םתוא ןתיו

 םהינכש יניעב ןחלו

 םהידי-ישעמב החלתשנ הכרבה
 הלעמלמ םהימשג ופיערה םימשה

 הלט הליזה תחתמ ץראהו

 הלובי הנתנ המדאה

 הלוכנב האב אל ןופדש

 תתרכנ םתירבו םידלונ תוקונית

 תספכל ןתצנ תוטרומ תורעבה

 רדחל םידדמ םינטקה

 רדהבכ םישובל םילודגה
 קרסו לחכ ילב ופיפי תונבה

 גג לע רמזב וקיתמה םירפצ

 תורפה תועוגו ולהצ םיסוסה

 תורהנ-התשמו וחאמ םבושב

 ןרוקו ריאמ ,הלוע הכ לכהו

 ןרוגב ןגדו םינגב תורפה

 םינכדבוד קרבמ
 תלובשה בהזו

 םיגפה םיליהצמ

 תלוכמ ןשדמ

 םירוחב םישדקמ
 תואשינ תורוחב

 םירוענה ינבלו
 תועשה תוקחשמ
 הבר החמשבו

 אבאו אמא
 תחא קר םישקבמ

 תחנ ףכה אולמ

 הנש ידמ ךכו
 הננרב םידומ םה

 םתעושי לאל
 .םתלפתל ןיזאהש

 ואלמתנ הנורחאה םעפב...דושה םאב -- ד.ש.ת תנשבו

 ולח לכיהה תוריקו הריתע יעדוי השרוב לש תויסנכ-יתב
 םידומעה תא וזחאי הדערו ליח .םיקנאנהו םיחנאנה תמיאמ ועזו
 ,העיגה הרוק ימש דעש הלפתה לבא .םהילע ןעשנ תיבהש

 הפרטנ ,היתוחרוא וממתשנ ,הדעב רדגנ יכ ,תולע הפסי אל
 ,הצנגממ הנועמה לש שגרנה וטויפ .הביתנ לבלבתנו התריתע

 ןורגב עקתשנו םהיפב לחלח ,"םויה תשודק ףקות-הנתנו,
 .םעולב רפרפמ ליחתה קנחמ ןיעכו םיעוושמה

 םהינוגינ תא השרוב צ"ש וחקל זינמ

 םינוגינה לכ .תונזח תעימשב וניכסה אל השרוב ידוהי|

 -- "םיארונ םימי,,ב דוחייבו םיגחבו תותבשב םהל וניזאהש

 ילעבש ,םייברה תורצח לש םהיתואחסונמ ,ויה חסונ תומיענ

 ןיזאמ,ש םיפצמו םידמועו ןומרכ תושקב םיאלמה ויחלוש

 םייחל םמתחיו םבתכיו םתריתע תולוקל בישקיו ןיזאי "תועווש

 .םולשלו םיכורא םיבוט

 (םינזחל םירזוע) םיררושמ

 תא וניכהו ודעונש וירזועמ המכ וכרכנ הלפת לעב לכל

 הבירע םג ונורג ךותמ תאצוי הלפתה אהתש ידכ ,ךכל םמצע

 הואתמו ה"בקהל בושח ןוגינה ירהש ,םוקמל תלבוקמו ןזואל

 היהו,, :בותכ ןכו ,האובנל םיכוז ףא ונממ-םינהנהו ,ודמחמו ול

 םיררושמה (וט ,ג 'ב ילמ) 'ה די וילע יהתו -- ןגנמה ןגנכ

 תא ותוארב היהו ,ותלפתב ץ"של עייסש להקה ךותמ ואב

 -םיינשב וקפתסה כ"'דב .וילא והפסאיו -- האנ ולוקש דחאה

 לכימ 'ר הז היה ןוילעה נייכהיבב .םלוק םעונב וננירש השולש

 ולשמ םלוכו המיענה ותלפתל וולנש םיעובק םיררושמ השולשש

 גרוחה ונבו רתלא ,םייח :וינב םהו -- ויה תיב '"תרצות,,מ

 םלילצ לוקב להקה תא ואילפה םינורחאה ינש ; ךלמילא יבצ

 ץיבוקשומ השמ 'ר םג םמצע ופתיש הלהקמל .לצלצמהו קדה

 *.דועו רגרבצרו לקנעי 'רו

 רוטיזופמוק..ו להומ .בייוש

 הפטנש הריש האלמ היתועקבו הירה ימסק לע ,השרוב

 לגר תסירד הנתינ אל "הינזחל, םלוא -- ןינרמה הפונמ

 .םנורגב הלגתנ אל ןנר תומיענ רצוי חכמו הרמזה לכיהל

 ,ושיומ טחושה ,ומש שירעב 'רו הבוטל שיא ותוא רוכז ,םרב

 תא שרומרמ ידוהיל ןתנש אוה יכ םיענו רידא לוק לעב

 וקחרש םהו -- םימסרופמה "םיכלוו,ה םהו --  םהינוגינ

 תביסמו הוצמ תודועסב ויה םינגנמש קפסה יננר תא תיוז ןרקל

 ."יברה תונחלוש,,בו םויס
 התיבה םאוב םרטב ,ושיו תבישיב ודמלש השרוב ירוחב

 םינוגינל ןיזאהל ליחתה ,היה לוק-ןב םא -- גחו תבש ימיל

 אובבש ,ונורג לע םרגישו שירעב 'ר י"ע ונחלוהש םינורחאה
 ח"ואב םינמס המכו דמלש ארמגה לע ולאש אל שיא התיבה

 תא קר עומשל הקשח םשפנש -- וסרכל סחד העד-הרויו

 הדועס -- ירומזמב םהילא והמכ דוחייב ,ןורחאה "ךלוו,ה

 חור אל םא -- םהילע יהתו -- ןגנמה ןגנכ היהו -- תישילש

 םהילע התרש שפנ תוצילעו הלהצו החמש חור -- שדקה

 וז הנפב ורבוחש םינוגינ הברה .הכדנה םבל תא החמשו

 הלובגל רבעמ ררועתנש סומלופה עמש עיגה אל השרובל .*

 התעשב השיערהש תקולחמ ,םינזחה ןינעב שרומרמ זוחמ לש יברעמה

 ת"ושב הקוספ הכלה היתובקעב האיבה ףאו םידוהיה יבושיי תא

 .הירמש לע הטקושו השרוב התיה הנגאש (וס ח"וא) ב"הרע לש

 "ונ(ה)עמש תורימז 'ץרא,ה ףנכמ,,ו הנזאל ומענ םיר"ומדאה תומיענ

 םיקיד'צ םינב'ר םיר"ומד'א ןוקירטונ -- "ץרא, | -- (זט ,דכ 'שי)

 רוסא -- שדח לכ,  ןכש תושדח תורימזל רתויב התלכ אל םשפנו

 ."רפוס םתח,ה קספ -- ,"הרותה ןמ
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 תציחמב הרמזה תכלממבש ילקיזומה ראוטרופירה תא ורישעה
 יגוגינ ןגנל םינומהה תא הררועש הרמזה איה ןכש ,תודיסחה
 שפנ תוכפתשהו ןידה אמלעמ אלש תוקיבדב רוכרכו דוקיר

 החמש ךות -- שחל ןוקצ חישבו הנחת ישחרו הלפת יננרב

 .תיאליע

 ידוהיה ..."ךאלוו,,ה

 ןימ לוקב םיריבגמה לש םנורג ךותמ ץרופ היה םיתע
 אירקתמד ליעל הונרכזהש רמז ,דלונ הז ךאש ,שדח ןוגינ

 השיורביוא ק"קד טחושו ןזחה לש ותרמז תיבמ -- "ךאלוו,

 -בקעיו לאומשו ,םיכאלווה יבא -- ללוהמה שירעב-בוד 'ר אוה

 תא םידמוצ ויה -- יברה רצחל םידומצ ויהש םיאבגה בייל
 לע "הבישיו,, תרצותמ םיננר םיחירפמו ןזואה ירוחאל םדי

 "שראמ,ה אוה םהמ דחאש םיילקיזומה םהיביכרמ תשלש

 הלפתה ילעב לש "יניסמ םינוגינ,,הש ,"ץרענה םבר תונחלוש ב
 .םהיפמ ושמ אל ,ויה םימלשו םיאריש ,השרובמ

 .(חלשב ש"קלי) י'הריש רמוא הריש רמול הצורה לכ אל,

 "ידוד וכל, ורש אל השרובב

 מ"וחד תותבשמ ץוח ,ןגנל וגהנ אל השרובו ץינ'זיו ידיסח

 אתורבח,, לש הררושמ ,ץיבקלא המלש 'ר לש ותריש תא רישל

 התוולתנש תקפקופמה הניגנמה תמחמ ילוא) .תפצמ "אתשידק

 תינימורה "הניוד,ה רוקממ אל םא ,קפסה ררועתנ ןכש ,הילא
 -ולוס,ל ויה אל הז םעטמ .ואצי ירגנוהה "שדראשט,ה וא

 טעמכו ,השרובב םיכלהמ ,בילאק תיב לש ודוסימ "ראמ שוקוק

 יאלמ םיטסכטל םגמוגמה יקבולסה םוגרתה (והועדי אלש

 ואבש ,הבישיומ הבישיה ידימלת י"ע ובנגוהש תידיסח תוקבד

 זליפאו ,םחורל היה אל -- הנכשה ץראהמ ,הסיטל רבעמ

 םוקמ ןכא .שפנה תכפתשה לש הרישב םהל םסק אל שידייה

 תא םהב ועיבהש תורענה יפב שידיי ירישל םהל רצבתנ

 יתפש לעו ,ןברקב תומותחהו ןבלב תוסומכה ןשפנ תואשמ
 תונותח םויב (םיביצעמ וא) םיעשעשמה םהיזורחב םינחדבה

 חישו םשחל-ןוקצ תא לבא .םבל תחמש םויבו השרוב ינב

 ונגנתנ שדוקה ןושלב -- םהיתשמו םלכאמ ירומזמו םהיתותפש

 ינפל לארשי ןיביבח ,ש ל"ז ונימכח ורמא םתריש לעו םהילעו

 הלעמל הריש םירמוא םניאש ,תרשה-יכאלממ רתוי ה"בקה

 .(.אצ 'וח) "הטמל לארשי ורמאיש דע

 .(.במ ןילוח) יילוק תב...ב ןיחיגשמ זיא,

 ט"הוכ לש "ירוטנאק , ןולשכ

 אלשו ,תינזח הריירק תורשפאה יקחרמב הצנצנ ש"הוכל
 רואה ןרק םלוא .רמז ימיענמ-להקב אובל היה לולע ותבוטב

 ולזמל ,תכעוד הליחתה אלא החקלתה אלש דבלב וז אל ,הזעה

 עריא הרקמה ...הנכס ללכמ אציו האבשמ רתוי רהמ ,הרהמ דע

 דמלמה לאומש 'ר ,וסיג תיבל ונב תא חלש ףלוו 'ר :ןלהלדכ

 ,גלפומ םימש אריו םימת ידוהי .הבישיול הרובד ותוחא לעב

 השועו ,וטנבאמ הטמל דע םידרוי תובעה ויתואיפו אלמה ונקזש

 וילא םיסינכמ םיקדרדהש ותסנרפו ליאוה .הנומאב ותכאלמ תא

 רענה קלחתנ -- סעול הפ דוע ונחלוש לא חפסל ול ושרה אל

 השענ םרטב דוע "םימי,,ה לש םמעטמ םעטו ותחפשמ יבורק ןיב

 ימיב ותוארלמ וענמנ אל ותשאו לאומש 'ר םלוא .הבישי רוחבל

 השעמ היה .וילע ולטוה ןידה ירמוח לכו ןב תצקמכ םלצא ותבש

 ''יטוקרוב,, איבהל ודיב לודג תיכוכז קובקב םע חלשנ רענהו

 םיאירבמה ןהימימ תא ורקהש תוברה תוראבהמ (םיילרנימ םימ)
 תא תולדל קיפסמה חכה ול ןיאב הז םונצ דלי .הבישיוב

 טעמכו ראבה לעמ ווג תא ףפכ ,דבכה ילדה תועצמאב םימה
 םיצמצמחה םימה תא קובקבב רשי בואשל הסינו ,הכותל לפנש

 התוחא לע ןבאה הרבג ,תיזג ינבא ךבדונמה ריקב ועגפו
 קובקבה תותיכמ תא ראבה עילבתו התוא הצפצפו תיכוכזה

 אציש דודה תא ותארי תמחמו .הברק לא ואב יכ עדונ אלו

 לקמב ,וקובקב תא דקפש "ןוסאה,, רבד ול עדויהב ,ותארקל

 עגוגמה לש ופוג לע ריישמה (ילעקעטש םי) ארקנה אמוג

 ,םיגכשה .וב שומישה ירחא םימודאו םילוחכ ,םיספ-םיספ

 ..םתיב לא והופסא ,םותיה לש וייוניעב וארשמ
 שירעב 'ר לצא הטיחשל ףוע איבה לאומש 'רו םויה יהיו

 תארקל םמצע םיניכמה םיררושמ לש תכ םש אריו טחושה
 יונפ םוקמ שי םא ןזחה תא לאשיו םהב אנקיו .םיארונ םימיה
 בל ברקמ ךל הדוא שירעב 'ר והנעיו -- ףסונ ררושמ רובע

 יל שי לאומש הנע -- ןכ םא .יתלהקמ לידגהל ליאות םא

 ילא וגחלש .ןנורתמ רופצ -- ולוקו הכרב קיזחמ ילכ ךרובע

 .ולוק תא ונל עימשיו ונקנק לע ההתאו

 חלציה / הפיו אוה לולצה / הפרה וא אוה קזחה

 וחכ ןיא םאש / הריכו רונת ןיב ונמטל וא / הרישל

 .הרימאו השיחלב / הריתע שקביש / הרימזב

 תיבל ותא אובל והליהביו וסיג-ןבל זפחנ לאומש 'ר

 דובכ לידגהל הצרש דמלמה לאומשו ,םיכלוה המה יהיו ןזחה

 וזחוא אוהש ,רענה תא ונוימדב האר רבכ ,ןב ול ןיאב ,ותיב
 רמואו ונורגב לסלסמו תסנכה תיב תמיב לע בצינ ונימיב

 'ר תיבב .לארשיב לודג ןזח תויהל אוה דיתע :ולצא םידמועל
 ךותמ והשלכ רמזב ולוק עימשהל דיתעב "ןזחה,, הוטצנ שירעב

 תיב ללחב םילסלתסמ וילוסלסש והז ,יסיג ןב והז ,תורימזה
 לככ ,םירופכה-םוי תלפתמ ,תופקההמ ,תבשל -- תסנכה
 ולוק תא ןחבנה םירהב יהיו ודי אצמתש

 אצי וא / ץראהמ הלועה בואה לוק הז היה םא
 / ץרחיי ולרוג ןאכש עדיו / ץרפ וב ץרפיו ונורגמ

 / םילוהב םירבכע ץויצו / םילותח תלהקמ עמשיתו

 / םיללותשמ םיזווא עוגעיגו / םילוגנרת עוכעכו
 .םילורחו ונורגב / םילופ ועקתנ וליאכ

 דומעיו הלעי לאומש 'ר לש ובורקש רווחתנ שירעב 'רל

 .רסיקה לש ואסכ לע בשיו אוה הלעיש םשכ םיררושמה ןכודל

 רטפיהל רמא ,ודוד תא רקיעבו רענה תא שייבי אלש ידכ אלא

 לוכאל התא ליגר םולכ :דמעומה תא לאשיו דובכב םהמ
 החמשל תעד ילבמ ,החמשב הנע -- ןכ -- !םיצומח תוריפ

 תויהל התא שקבמ םא ,שירעב רמוא ,ןכ םא .השוע וז המ
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 תוריפמ ךנושל רוצנ התיבה ךבושב היהו ישרדמ .תיבב ררושמ

 אובי אל .רסוב ירפו .(תולבונ) ,"תוצירדופ,,מ ךיתפשו םיצומח

 רּובעכ ילא בושו -- ךלוק ללטציו ךנורג ךכדזי זא -- ךיפ לא

 ותכמל הפורת שיש רענח עומשב יהיו .תועובש השלש םינש

 הלעמו אוהה םויהמ יהיו הרישה תא םיבכעמה םירבד םנשיו

 םיקורי םינבדבוד : :וילכאמ ויה םיצומח תוריפ ינימ לכ --

 םיכרבמ ןיאש :תושמוכו תולבונ ,םתחימצ .תישארב :םיחופתו

 -- ץמוח םתסו רכש ץמוחו ןיי .ץמוח ,הללק ןמיס םושמ ןהילע

 ןמוזמו ןכומ .ותרגרג רוקמ שביו ונורג רחינש 'דע והקשמ היה

 ..(הנורחאהו) הינשה םעפבו שירעב 'רל ודעצ'ןנוכל

 :דודה / הליג אלמ בלב / הלהתה ךרדל םהינש ואצי
 / הליחת אלו ףוס והז :רענה / הלפת-לעב אחי ובורק
 המ / הלצ רסיו .תונזחה תא / הליכ הככש בוט המ
 וניאו / .בוחר תחישל ןינע וניא / + בוד 'ה תיבב היה
 / ץמוחה תונממ / העילבה ירחאש / האילפה ןמ
 / החיגנב רשוהש / ץמוקה תניגנמ / ץמואה שמ זא
 / הנרו / הנחת / הקאנו / הקעצ / החיוצו / החירצ
 קוחצ -- םיררושמה / תודה ךותל עקותכ / תונזחו
 / םעז אלמ לאומש 'רו / םעפה םנורגמ ץרפ / םערכ

 הרוה שירב 'ר / םענו ובל האב החמש -- רענה
 / לוחכ םימי הברי םא ףא / לודחלו קיספהל / םעטב

 ןיאש ימ / לודג רובצ חילש / לועב תאש ול ונתי אל

 "קת הזו / לוק ול

 הווישיו ינזח תובקעב השרוב

 י"ע ורבעוהש לפת ינוגנו ,טחושה שירעב יר לש 'ודוסימ

 תא קר ורביח .השרובב ונחיו -- סור-וטפרקמ הבישי ירוחב

 םאו יטויפ רשוכו חור ילעב םהיניב ויה אל ,דבלב ןחלה

 לוז שובל ןיעכ הז היה ,םהיתוניגנמל םילמ הלא-יא ומיאתה

 תומיענו תוקיבדה אלמ ןנרל םואית רסחו ךרע לוטנ ,שולקו

 םיגשומ ,יוטיב יזעו שגר ירודח םיקוספ ורחבו ומק ךכיפל .רמז

 תומלוהו תויובח תויוואמו תוסומכ בל תולאשמ  םיעיבמה

 רזפלו שואי ריסהלו ךליל םכרדש םליל תּווקתלו םמוי תושקבל

 ."ינדעסי ,'ה ,ךדסח --  ילגה הטמ -- יתרמא םא,, : תוררורמ

 שפנל .הכדנ .בלמ .ורבעמ ,הז עיגרמו. ריעסמו יוטיב רידא קוספ

 אלא .הבוטל .ריהמ יוניש חיטבמ לבא דאמ אוה רצ הזילע

 אקוודש ,הלמה לע םיבבותסמו םירזוח םינגנמה המ םושמש

 :השרובב םירש ויה ךכו דדועמה רישב בצעה תדוקנ איה איה

 המ לשב ."..ילגר הטמ הטמ הטמ ,ילגר חשמ יתרמא םא,

 המוד ? םירחאה לע .אלו תילילשה 'הטמ, הלמה לע הרזחה

 תורימזה תעשב :ינרקוד תצקמו יטוידה טעמ ,טושפ םעט שיש

 םישנא לע עבצאב ללומל וליחתה ,הטמ, הלמל םעיגהב

 לצלצמ הטמ .יכ ,םיברה םי'הטמ,ה תא םהילע .ולעהו םימיוסמ

 ,יאשרובה לילמתב הטושו םלוגו שפיט :ונייהד ,'טומ, ומכ

 'ה ולגר טומב,ש הוקתה ,רקעה תא חינמ אוה הז עגרבש

 לק גולגל ורבחב עוקתל :לפטה תא ספותו ונדעסיו "והרזעי

 .התוחילש תא התשע ותרמז ירה ,העמק וב עגפ םאו לוזו

 שדוקב שמשל השרובמ ואציש םינבר
 תעכ יולסוב ,סיפסלב בר -- ל"'ז טרפלאה רעב שובייל 'ר =

 ויעמוש תא ביהלה (תעכ םגו) ותוריעצב .,ביבא-לת .ןופצב
 רטפנ) .חשרובב ,י'הדוגא,,ה ינקסעמ ,םירמאמ בתכ ,וימואנב

 .(לארשיב

 .ראוגנואב בשיתה  ,דימתמ :ןיירואדרב .,רעפייל יצרעב :ר
 םירזופמ םה) .אנרובדנ תיבמ םיר"ומדא  ושענ וינבו אוה

 | .ץראב ועקתשהש םהמ שי ,םלועב
 ינדמל תוארבו ,ץמייטש רזול ןתח ,םואבטמיצ ל'דוד יר

 ידיסחש אלא -- ברכ ותונמל וצר ,הרותב ותלודג תא השרוב

 ל'רתלא 'רל םוקמה תא וקיזחהו ותלבק תא .וענמ השרוב
 | .רגאה

 יברה לש קהבומ דימלת. -- לזיר םהרבא ךורב יבר
 היה שעדאהב שדוקב שמשל אציו ודי לע ךמסוה -- הבישיומ
 .האושב הפסנ -- ןמדלו ברה לש ונינו לארשי 'ר לש ודכנ

 היניידו השרוב ינבר

 יבצ בקעי 'ר ,השרוב ינבל ,םיעודיה םינברה ןושאר

 בהז רניד לביקש ינפמ "בר רענעדליגה,) היה ןאמדלאו
 תא לביק הלחתב :השעמה היה ךכו .(תיעובש תרוכשמב

 תונוזמ ול ופיסוה -- ותחפשמ הלדגש לָכַכ .םיכרצמב ותרוכשמ

 ואר -- ותיב יתכריב "הירופ ןפגכ,, התיה תינברה רשאכו

 -- (םינתח תפסות םינב תפסות) ףוס רבדל ןיאש הלהקה ישנא

 .ןאכמו עובשל ילואו שדוחל בהז (רניד) לידנער ול וקספ
 .יוגיכה

 השעמ י"'ע םסרפתנו יסירטיר,ב ,הקיתעה השרובב רג ברה

 דחוימ רמאמ האר) ץינ'זיו ידיסח תא ודגנ ררועו ודצמ זעונ

 הל'השמ 'ר) וינבמ דחא ףא הכז אל ,הארנכ ,ךכיפל (כ"'ע

 בורק השרובב בר היה אלו .ומוקמ תא אלמל (לארשי 'רו

 ושמיש זאמ .יברה לש ונב רתלא 'ר ברה אוב דע חנש האמל

 | ..שדוקב ,םינייד םה

 הרותה לע "בקעי לגל רפס ח'מעב (עלעקצי) בקעי :'ר

 הב ךולמ ינפל האמה תליחתב השרובמ ןייד -- םירפס דועו

 ,ודי לע ךמסוה השרובמ .לרתלא 'ר ,הבשיול רבע כ"חא בר

 יקב ,קחבומ ח"ת ,ןושארה ברה לש .ונב -- ןמדלו ילהשמ ר

 ןיידה היה רגרבצרעו קחצי 'ר .וילא :ונפ --- 'תולאש,ב .ףירחו

 וראשנ םיכמסמו תּודועת לוהינב תויוכז: --  וינב ..ןושארה

 -- השיורעטנּואב יבר היה ריאמ . ףסוי 'ר  ,וינבמ דחא .םדיב

 ,ןמדלאו לארשי 'ר ,(היה תונח לעב יכ ,תונוידפ אלל לבא

 -ירטמה תא ודיב קיזחה -- שרעה בקעי 'ר ברה לש ינשה ונב

 העבק ,תוחרזאו -- 'םיאושינ, קפס לכו םידוהיה לש היצלוק

 -- זבומכ ,תוחרזאה תלילש ימיל סרפ) .תואכרעב ,ותוכמס

 ליבקמב שמיש) ןיידה ןושרג 'ר .םחכ לטינ ומוקמב םיאבחש

 רבע ,הנטק הבישי להינ ,תודמהו תולעמה םדא (יל'השמ ירל

 החפשמ לעב ,ילכלכה קחדה ללגב הביתה ינפל םיארונה םימיב

 הנסכאתה .ותיבב .ויעדוי לע ביבחו היה תוכילה םיענ .הלודג

 וסנכתנ .ילידנמ ר"ב יצמולש תקדצה ןיציבר רעבושטידי'ז,ה

 החקלו 'הרות הרמא, ןחלושה שארב .הבשיו םידיסח הילא

 .קיציא םייח 'ר .ונב .ג"פ תב םילשוריב הרטפנ 'ךילטיוק,

 אוה ר''ויזמ ונתח .לארשיב רטפנו היה ח"ת ,םיעדמב םלתשה

 דועו "שפנ-ייח,, ס"מעב ,ץיבונמלז הירא לארשי 'ר ןואגה

 .(קרב ינבל רבע) ---. םירפס
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 י/דריתיוצ רשאכ תחמזו,

 םילהומהו םיטחושה

 ץמייטש הילדג 'ר תא םיריכזמ םינושארה םיטחושה ןיבמ
 .דועו אנהכ לארשי 'ר ;לידנמ-ילתפנ 'ר ;(ש"הוכ לש אבס)
 ינפמ אלא -- ה"ואב תורוהל םילגוסמ םיקהבומ ח"ת ויה םה

 ושמיש םה .םהינפב םמצעב הכלה קוספלמ וענמנ םהינבר דובכ

 יפל .םיטחוש םניאש םילהומ םג ויה לבא ,םיזירז םילהומכ םג

 השרובב וקסע םיעודי םיטחוש 15 -- ונידיבש הקיטסיטטסה

 .הלהקה םעטמ שדוקה תכאלמב
 .םילהומבש םילועמה ןיב בשחנ לכימ 'ר

 םינזחו הליפת ילעב

 תיב לכב .הלש רובצה יחילש תא המצעל הקפיס השרוב
 םלוה חסונ ול שיו האנ םלוקש רתוי וא דחא אצמנ ,תסנכ

 לע םימחר שקבל אוה רשכ .וידו -- ונורגב לסלסמ תצקו
 ירהש ,םלצא ויה תויוצמ תושרדנה תולעמה לכ ראש םג ,ויחלוש

 ץוחה ןמ ואיבה תוקוחר םיתעל .השרובב ורסח אל םימש יארי
 ץמייטש לכימ 'ר :השרובב ויה םימסרופמ .עודי הליפת לעב

 לאומש 'ר ,ןיידה ןושרג 'ר ; (םיררושמכ ול םירזוע ויה וינב)
 'ר (ילהשמ 'ר לש ונינמב סנאצ חסונב ללפתמ) קיטשרעה
 .(תירבה תוצראב החמתהש) היה ןזח שממ -- דונעג יליטומ
 תולעבו ,יבושטידי'זה זיולקב ללפתה ,ץיבובייל יילא ןתנ 'ר

 ידיסחד ג"כיבל רבע -- דוע הנבנ אלו תובהלב ותליפת תיב
 .רבד םילכמ ןיאו וחסונב םש ללפתהו -- ץינ'זיו

 הלהקה ישאר

 ישאר לש םתובישח תא רתויב וטילבה אל השרובב
 .םיבשותה ןמ םיבר םהילע ועדי אל ,םתואישנ ימיבו ,הליהקה

 עגמ היה אל שדוק ילכה דבלמש ךכב הביסה הצוענ ילוא

 םיסימה לוע ללגב םג םלצא המגפנ תוירלופופה .םתא שיא לכל
 םידוהיה תעדו םיכרצמ המכ לע םג ,הלבאגה דבלמ ,וליטהש
 השרוב יאצוי יפב םרכז אב תומש הנומש .ךכמ החונ התיה אל
 סחניפ ,רעטכורפ ץרעה ,ץיבוקרמ שרעה ,קלופ ריאמ-אדיא םהו

 שרעה-םהרבא ,רגרבצרעוו יכדרמ-ףסוי (גרבסייו) סלסוי
 יפל) ץנאג לארש לידנמ ,דעירפ לסוי ,ץיבוקשומ השמ ,חטאר

 .(ורבד

 תודסומו תורבח

 םושמ רבוע והולמ וניאו תמה תא האורה :ר'ת,

 .(ה ,זי 'שמ) והשוע ףרח שרל געול

 1815-ב הדסונ אשידק הרבח

 וניבא בקעי לש וז האווצ "!תמאו דסח ידמע םתישעוו,

 -- יוארה דובכב הומייקי אל םידוהיהש םוקמ ןיא ,(חי 'רב)
 הלא םע וליפא תוניגהב הגהנו רבד התניש אל השרוב ףאו
 םתכאלמ ושע הז ןוגרא ירבח ...םיחותפ תונובשח םהמ וראשנש
 הטילפל ראשנ תאז הבושח הרבחמ .הבר ץרא ךרדבו שדוק

 היילכמ וליצהו והאדפ סורג בקעי המלש 'ר) הסקנפ הלודג

 השרוב ןורכז רפס

 וב םימושר הירבח לש תומש תואמ (שרומרמ תיבל ואיבהו

 הניאש -- המדקה ול םידקמש ,שיפ ןויצ-ןב 'ר אוה םשורהו

 תחפשמ ידיב תובר םינש התיה ארבחה תושאר .ןינעה ןמ

 .סלאוי-לידנמ 'ר ,קיתוה ןרבקה תא רוכזל יואר .יובאס

 תיבב תודובעה לכ תא אוה השע הבישו הנקז דע ותוריעצמ

 -- "סלאוי-לידנעמ,ל הריסמב ומייא וליפא השרובב .ןימלעה

 הטילש ול ןיא ,וצצולתה ,תוומהו ,םייח קבוש וניאש ןרבקה

 רטפנו -- ול לכוי אל ררוצהש חיטבה וטיגבש םירפסמ .וילע

 .ארזע גייצ ,ובאס םיחאה :הישארמ .ץיבשיואל ואוב ינפל דוע

 -איצוסה תודסומה לכ .השרובב םינוגראו תורבח דוע ויה
 תרבח ,הלכ תסנכה ,םילוח רוקיב :הב םיגצוימ ויה םייל

 .לארש לידגמ לש ודוסימ םילעופ
 יפסוא ,תורוחבה לש ןיירעפ-רוטלוק םירוחב הרבח

 ,םילהת תורבחו הרות תודסומ .דועו הקדצ תופוק ,םיבערל םחל

 רעונה-ינוגרא דובכ םוקמ וספת םלוכ ךותבו םלוכ לעמ אלא
 םהירחא ובחסו ,הדוגאה וירחאו יחרזמה רקיעבו םהו -- ינויצה
 התיה הדירג תירוטיר ,"םיצקש,,ל םתודגנתהש םירגובמה תא
 אלו הנוכנה ךרדל םהינב תא הגפהש לע 'הל ודוה םבל-בלבו
 .ונללפתה הזה רעונה לא :וארקיו -- בזכ יטשו םיבהר לא הנפ

 תוינויצה תועונתה

 -- הדובעו הרות תעונת לש םימרזה תשלש לכ --- יחרזמה

 םהיקיפא תא ואצמ -- אביקע-ינבו יחרזמ יריעצ ,יחרזמה

 יחרזמהו הדוגאה לשו ינויצה רעונה לש הרשכה .השרובב

 .הרייעב וחתפנ
 הבש הפוקתה תא אל וליפאו הנשה תא עובקל השק

 .םהב החבתשה השרובש םינוגראה תישאר -- הליהקה המקוה
 ,םלועה ךרדמש 'הלהק,ל המדק 'אשידק הרבח,הש חינהל ןתינ
 ותוא םיאיבמ ,להומ כ"כ .תרחא ריעב ךורעל רשפא הנותח

 םידוהי רפסמ וטקלתנשמ םלוא .תודלויה תיבל ץוחה ןמ

 .ןורחא םויל םיגאוד וליחתה השרוב לש הימי תישארב

 -- וירחא ,רפכל טחוש (וילאמ אב וא) אבוה הלהקה הדסונשמ

 ,םינבר ינש לש םהיתומש ועיגה ונתעידיל .עיגה בר םגו ןייד

 הדבוע .םיטחוש רשע השמחכו להק ישאר הנומשו ,םינייד 4
 תלעב ןטק רפכ השרוב התיה תובר םינשש החיכומ תאז

 םתועקתשהמ הנגוזינ תיטאה הלודיגש הלילדו הטעמ היסולכוא
 תשלש ךרדב ואבש ,םיירקמ םיבשו םירבוע לש םוקמב

 .'םיחתפ,ה

 םהו דועו םירמשו רשב תורנ ירכומל 'הלבאג,ה ירכוחמ
 םיעודי -- 'שדוקה ילכ, תא הקיזחה םתסנכהש הלהקה יסמ
 .דועו זנאג השמ לישנא רגרבצרו יכדרמ ץיבופופ קיציא :ונל

 הנבנש תיב לכש תמחמ םה םיבר יכ םטרופל וברי -- םינונח
 הילעמ טלש עבקוהשמו וב החתפנ תונחל תלד -- בוחרל וינפו
 וילעב תא השע תונח לכ אל לבא ודקפל םינוק וליחתה --

 .ינונחל

 ייךיתיוצ רשאכ תחכזו,,

 השרובמ םיטחושה רשע-השמח

 -- ץמנייטש החפשמ תומשב תעפושמ התיהש השרוב



 11 השרוב ןורכו רפס

 ץמנייטש םשה ,היתופועו היתומהב יטחוש רשעה השמחמ השש
 שדוקה תכאלמ -- םינושארה תשמח .םשאר לע היה ףפוח

 וסנכנ םהירחא .ונבל באמ השוריב הרבע ת"ובושה ,םהלש
 ץמנייטש םשב כ"ג םיטחושה ןורחאש ,אלפ הז הארו םירחא
 הימיבש רשפא .'ץמנייטש,ב םייסו 'ץמנייטש,ב חתפ ...ארקנ
 ההש ,השרוב תמדא לע דדונ-טחוש לש ולגר הכרד םינושארה
 תארוק תרוסמה .רכינ אל ומושירו רבע-ףלח וא אעמיק םש
 "השמחה םה הלא .תורודה רדס יפל ןלהל םיאבה תא תומשב
 השרוב ידוהיל וקפיס הכלהב םתעידיו םהיפכ תונובתבש רשע
 לש ותיובב םהינב תא וסינכהו רוהטה םנחלושל רשכ רשב

 בר ןיאב ,םהמ םידחאו ולהמ ,וקדב ,וטחש ,וניבא םהרבא
 םיטחושה 15 תומש הלא .ה"וסיאב תוכלה וקספ ףא ,ריעב

 .(םיעודיה)
 .תרוסמה תקתוש ואצומ םוקמ לע -- ץמנייטש ריאמ 'ר

 ךייתשה ,תינטחושה המולב יפמ לבקתמכו הארנכ לבא
 אבש ןושארה ידוהיה ,ץמנייטש םייח-םהרבא 'ר לש ותחפשמל

 תנשב ותחפשמו אוה השרובב בשיתהו אירטסוא-הינמרגמ

 .(ב''וש אוה ףא היה ילואו) .ה''סת

 .בהלנ בוסוק דיסחו ח"ת ,ונב -- ץמנייטש יכדרמ 'ר
 תא םיענה ולוקב םיענהו הביתה ינפל רבע םיגחה ימיב
 .ויתורימז

 ירדח לכב יקבו ןיירוא-רב-ונב (ינשה) ץמנייטש ריאמ 'ר

 .תולאש לע הנעו הכלהב קספ ,בר ןיאבו הכלהה

 (לחר -- עטנעי ותשא םש) .ונב -- ץמנייטש ארזע יר
 הרות לש הלהאב בשי ןיידה רגרבצריו קחצי 'ר היה ונתח

 ויתועידיו םיקסופו ס"שב היה לודג יקב ,םיברב הרות ץיברהו
 .רבד םשל היה הב

 ףדורו םימשדארי ,ץינזיו דיסח ח"'ת -- קיטשרה רזילא יר
 .הטיחשב ליחתהש ינפל הוקמב לבוט היה אוה .הקדצ

 םייח-םהרבא 'ר לש ונב ונה -- ץמנייטש הילדג 'ר
 ןיסחויה תלשלש (ש"הוכ לש ומא יבא -- ינשה) ץמנייטש
 יפל ,השרוב לש הדסיימ ןושארה םייח-םהרבא דע עיגה ולש

 תינברה ,רמייהטריו אטיימ םתבו המולב ותשא יפבש תרוסמ
 .םיברב הרות ץיברמ קהבומ ח"ת .םילשורי -- היפלדליפמ

 לש ונתחו ליפא לאומש 'ר לש ויחא) ליפא לארשי 'ר
 .(טחושה הילדג 'ר

 דובכ ררועמו קהבומ בי"וש -- רטכורפ לידנמדילתפנ 'ר
 סינכמו ץינ'זיו-השרוב-דיסח  ,תורימז םיענמו הרות לעב
 -- ללהה תלפתב בלולה תא ויעונעגו יאשרובה וחסונ .םיחרוא
 .םיללפתמה תא ואילפה

 ולשמ תועד לעב ,ליכשמו ןדמל --- הסורטיקהמ לארשי 'ר | =
 לבסו ןינמה ןמ טחושכ לבקתנ אל ךכיפל) ידיסח ןווגמ ילבו
 דיגהו תודמלמב םג קסעו אוצמ תעל טחוש היה .בער תפרח
 לכ היה ןויבאו ינע .שרד םגו תסנכה תיבב םידוהיל םירועיש
 ,יתוא אלימ :רומאל בותכ ובו הלהקל ץירה ץלמנ בתכמ .וימי
 המ יתשא םלוא -- םכידיב רקפומ ינאו ימד תא םתרקפה
 ."תרקפומ,ל התוא םתישעש העשפ

 םכח-דימלת ,םיטחוש לש םבר -- אנהכ לארשי 'ר
 ביבח םדא .השרוב-ינדמלל ןושאר ,ותונמואב לודג םסרופמ

 םיטחושה יחרפ תא ןימזמ היה אוה .םימכח ידימלת לש החפשמ
 םהרבא 'ר) .המהבה לש הימוטאנאב הכלה םהל הרוהו וידימלת
 'ר .ללצא דמל -- טחושה הילדג 'ר לש ונב (ישילשה) םייח

 השעמ םושמ לבקתנ אלו -- הטיחשה תונמא אנהכ לארשי

 .(היהש
 תבישיב ךמסוהש הארוה לעב -- ץמנייטש קחצי-יול 'ר

 םולשב אצי .השרוב ינקסעמו הדוגאה רבח .הווישיומ ה"מרגה

 השרוב לש ןורחאה טחושה .שדחמ החפשמ םיקהו האושהמ
 םייוגהש ידכ ןושארה תסנכה תיב תא קרפל קספ הכלה לעבכו

 .אירסיקב טחוש שמישו לארשיל הלע .וןיצע תא ואמטי אל

 רשעכ ,ל"ר יוד שרע לע הנעתהו ,קרב-ינבל רבע ותולחב

 .ג"משת תנשב ,הלעמ לש הבישיל שקבתנש דע םינש

 .ןמדלו ברה ימיב השרובב היה טחוש דורבסייו שריה 'ר

 תא ליכאהל ,ןיבא לש שדוקה תדובע תא חינה לסוי ונב
 יהיו ליח וב שעיו רחסמב רחביו רשכ רשב השרוב ידוהי
 .וידסחל רוסמו להקה שארל ףופכ תויהל םוקמב ,םיסכנ לעבל
 ,רוביצ יכרצל רסמתהל ואישהש ,תוירבל ביטיהל ןוצרה אלא

 הלעהש םיברה תגאדש ,חרב םשמש םוקמל והאיביו 'ולישכה,

 םג .השרוב לש שודקה להקה שארב והודימעה ומצע לע
 הצעומה תיבב ןיצקלו שארל והומישיו וב םנומא ונתנ םייוגה
 סחניפ אוה) גרבסייו סחניפ 'ר ונב .הירלצנקה איה ,םהלש
 םלוא .להקה שארל אוה ףא יהיו ויבא יכרדב ךלה (ס'לסוי

 השמו בייל-לאוש וירבחו אוה היצילאוקל רבח השענשמ

 .לפנו לשכנ -- ראבאג ורטעפ יוגה םע ,רגרבצרו

 הדוהי המלש 'ר ורבחמ רפסמ ד"וי לע "יש ךרע,, רפסב
 ריעמו ןרטש ומשש ירטאהטסמ קחצי ותואל יעיבר רוד אוהש
 ,ץמייטש ארזע ילוא) ב"וש ארזע ינברה לש ודכנ יננה :בגא

 ק''היעב כ"ונמ .אשרובמ (רגרבצרו ןיידה קחצי 'ר לש ונתוח
 םתוהש ללגב רכזנ אל םמשש םיינש דועו .א"בבתות תפצ

 .רעצמ תפוקת םוקמב

 השעמל הכלה תקיספב וכרדו ןיידה יליהשמ יר

 -- הלילו םמוי הב הגהו הרותב לודג היה יל'השמ ירש

 תותלאשה יגוס לכב קסוע היהש ;הלוכ השרוב העדי תאז

 .הידע ןתתו ותיבל הריהנה אובת -- השרוב יתבב ולעו ופצש

 ,ה"ואב הכלה קספ ויפמ תחקל ידכ ותיב ףס לע ךרד אל ימ

 התיהש הכלהב .ותשאל שיא ןיבו .ורבחל םדא ןיבש םינינעב

 תא קר אל תריש תאלפומה ותונלבסבו הכורעו ולצא הרודס

 השרוב תובוחר רתימ םג יכ -- דבלב ןותחתה קלחה יבשות

 םילאושה ועספ הנוילעה השרוב הצקמו תולאשב וילא ואב

 ןינעבש וב התיה הריתי הלעמ דועש אלא .ויפ אצומל וכיחו

 ולכש ,ותופירחו ותואיקב חכב ,גהונ היה ה"ואב דוחייב ,השק

 םיבצק :ףסונ לוע וראוצ לע הלעה ךכבש ןבוי וילאמ .לקהל

 םאו -- ןהידיב ןהיתולוגנרתב םישנו 'םהיתוכריס,ב וילא ואב

 ארתיהד אחוכ אלו -- וחכ ץמאמ היה תוקיפס המכ ול ונמדזנ

 דגנל הויש לאושה לש ילכלכה ודמעמ תאש אלא ,ול ףידעש

 םילאושה ובר ךכיפל -- לארשי לש םנוממ לע סחו וניע

 יתגלד ,רפכה לש ןוילעה והצקמ ,ינא ףא .וחתפל ומיכשהש

 ןיידה לש ותיב דע יכרד יתכרישו םיבורקה הארוה ילעב לע

 : הזב ונאיבאש רופיסה יואר ןכל .וישעמב םימתהו עונצה
 וניתמה םש .אבא תיבל יעסממ יתבש חספה גח ינפל םעפ

 תטעלה ,םירפסה רורויא ,תוצמה תייפא :תובורמ תודובע יל
 ןיבוסמ ובשיי םרט תועגימו תוחיכש תוכאלמ דועו םילוגנרתה

 לוגנרתה םוטיפ היה יל הניתמהש הנושאר העיגי ."רדס,ל
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 םיימויכ .םירופה ינפלמ דוע הליחתה וב 'קנחה, תכאלמש

 ולבסל .יד רמא ,ןכסמה ףועה לש ותונלבס העקפ חספה ינפל

 בברשמ ,וניעב לפלפל ליחתה :ידי תחת תונעתהל בריסו
 ןאימ ונורגו ,ותלוברכ ןיבלמו ןידדצל ושאר הטמ ,וראוצ

 דיעהל ודמע םינמיסה לכו -- וקפזל סריתה יריגרג ריבעהל
 ףועה תא יתדרוה .טחושל יתנשה לויטה לע רתוול ותעדבש

 ויקיזאמ רתוהשמ ,ףנכה לעב .ושפנ בשה יתוליחהו יכרב לעמ

 המ עלב ' ,רשיתהו וילגר לע םק ,דמע ,שפוחה םעט םעטו

 .ושפנ :.תודפו ותלואג לע הדות לוק עימשהו ותרגרג ךותבש
 -- ב"ושה אנהכ לארשי 'ר ינפ ליבקהל וניד אצי דימש אלא

 תמחמ ודיב וקיזחה ישקבו ודיב הזוחש תלכאמש בלה בוט
 שגינו התיבה ינא זפחנ ..םולשב רבע לכה לבא -- ודבכ

 -- םייברקה תפילשו הארומה תרסה ,בוהבהו הטירמ : הכאלמל
 הליבנ תתיממ ףועה תא ונלצה -- החמשה הברע :הנהו
 ובציתה תויואדוו תוקיפס ינימ לכ -- הפירט תתימל והונאבהו
 תועוב ,הבוחת טחמו החורס החיל ,הלגומו תוסרומ :ונינפב
 ואצמש ימינפ רביא לכ לע וערזנ ןהיתורשעל --- תועובעבאי

 בולע ףוע יברק לע הכתינש החכותה הארמל .יונפ םוקמ וב

 .ץמחה הנוק יוגה תא וב דבכל העידה וניניב הדחאתנ הז
 ,ליהצמ ןמוש יחתנ ףועה ינפדמ וקיהבה העש התואמש אלא
 לכאמל יוריג ילעב םירבד דועו ונמשב לבוט דבכ ,ןיבלמ רשב

 לכ :ףכה הערכוה -- גחה תא חמשל ידכ םהב שיש הואת

 תחפטמב ותוא םיכרוכ ,ףועה ךותל תורזחומ 'הדמחה תויכש
 ומע םיכסמ יניא םעפה .ברל ינחלוש אבאו חספ םשל הסובכ
 -- םידעצ רפסמ דועב ילגר תא עיגוהל ןכומ ינאש עידומו

 ורדחב ידיחיה ינניאש יל ררבוה םש .ןיידה יל'השמ יבר דע"
 ,תצקמב תולשפומ וילוורשש יוהד ןטפק ףוטע יל'השמ 'ר .רצה
 לאושו שיאל שיאמ לייטמ ,ותבשחמ תכאלמ תעשב ןמואכ
 | .וצפחל

 ךלוה אוה ךכו ץרמנ רוציקב ויפמ םיעפוש םיניד יקספ

 תא ותוארב ,ףוסבל .דחא דחא ,וחתפ לע םיאבוצה תא רטופו
 טישוה ,וילא יננימזהו ונחלושל ברקתה ,ידיב רשא 'הדובכ,ה
 ליחתהו םינפ רואמ הוולמה "םכילע םולש,,ל הקדו הכר די יל

 ויניע ועיבה -- וימורעמב ףועה הלגתנשמ .רורצח תא ריתמ
 היהת ףלוו 'רל ,ןכ םא :בל תבחרב ףיסוהו ןוצר תועיבש
 ןקורתנשמ םלוא .הפי הפי ,הב דבכתהל היוארה הנמ הז חספל
 וינפ ושבל -- וירביא תא קדוב ליחתהו -- ונכתמ ףועה

 ,לפטנ אל המ .ויטמק תא קימעה וחצמו תורדק ןיעכ םימימתה
 יקפס לכש היה המוד !הז לוגנרתל ,אלוכ אמלעד ונובר
 ותש ודחיו הכמלו דבכלו ןיקדלו הביקל ודחי ורבח תופירטה

 הנושאר הכרבב רהרהמ יל'השמ 'רו .ו"ח ,ופירטהל וילע
 לכ תא וברקב סנכל הניב יוכשה הזל ןתנ ימ : תירחש תלפתמ

 ? "תורוסא תולכאמ,, תוכלהב ם"במרה הנמש תופירטה םיעבש
 בקונו הלועה ןידל ענכייש יל'השמ 'רכ שיא אל םלוא

 ,וטנבא תא קדהמו ףועה תא אוה חינמ .רהה תא
 הז םירביאה תא דירפמ ,ותחדפ לע ושאר תפכ תא טיסמ
 ןיקדב ךכחמו טיבמ ,דרגמו ץיצמ ,דרפנב םקדובו -- הזמ
 -קפס חתפ תולגל הז עגרב אוה וצפח לכ .ותעדב ךכוחו
 שגינו ןחלושה לע ויתוקיפס תא יל'השמ 'ר חינמ .אקיפס

 תורפסמ םבור -- םהיפדממ םיפלשנ םירפס .םירפסה ןוראל
 ,רקיחו ןייע ,םינורחאה-ינורחא דע םינושארה ןמל ,הכלהה
 םמוהתמ הלוד לחהו םיקומעה הימימ ךותל ומצע תא עיקשה

 עיגהש ונב תא ,תרובגתכ ,ןימזמ .תוקפוסמו תוקוספ :תוכלה

 םתואכ ,םהינשו -- תוריחה גחב ויבא לצא חראתהל הירגנוהמ

 ,תועיד םיפילחמ ,ילרוג חותינ ינפל םדמעב םיארנ םירוסיפורפה

 םייברקל- םירפסהמ םירתנמ ,םיחכותמו םיצעונ ,םימדמו םיושמ

 קסופה לש םיטמקה יצירחב תולחלחמ העיז תופט .הלילח רזוחו

 לע חעשה התוא לכ היה ןוכרש ,ושאר הנהו המוקה ןטק

 ןמצע תולגמ תוריאמ םינפו העמיק םמורתמ ,רפסהו ףועה

 : (שייבל אלש ידכ ,הארנכ) השיחלב ,ילא-החולש הרצק הלאשו
 יבלב) .יתבושת התיה !ןיא -- ? הזכ ףוע דוע חספל םכל שיה

 םורתל יושע ןיפנא ריעזב "הבורמ דספה,,ה ןורקעש יתשחינ

 חליפ עתפלו השודקה גופס רדחב ךלשוה סה (וקלח תא ןאכ

 ידימ אצוי שרופמ בוטו ביבח ,ברע לוק החותמה הממדה תא
 !רשכ :יל'השמ 'ר

 ,השרובמ לארשיל םילועה ינושארמ ,קילאמ לאומש יפב
 :יליהשמ 'ר לע המוד רופיס

 ,היה בצקש ,ויבא ,ןרהא 'רל התלעו הפצ גח ברעב םעפ =
 המהבה הטחשנשמ .'הלגר הרבשנש המהב,ב הרומח הלאש
 הנושאר הצצהב .ילהשמ 'ר ינפל החטשנו הלאשה האבוה

 תריבשב ןיחבהו ףגונמה רביאב האיקבהו הזירזה וניע הצעננ
 השקש תופירטה יקפסמ דחא) ןידיגה תמוצ םוקמב םצעה

 דמעש רושה לעב תא עדיש יל'השמ 'ר (ןתכמל הפורת אוצמל

 תדמ לע ןיגיגה תמוצ ןיד רבגי אמש דחפמ דעורו ורוש לע

 תקוצממ ויניע םילעהו ובבל תא ץמיא ,הבורמ דספהה ימחר
 ירש חינהל שי .םיקסופה ירפסב ןעיקשהו לאושה לש ושפנ

 'הלודגה תסנכ,ב אבומה רמאמב העש התוא רכזנ יל'השמ

 לוכי םדאה םאש,, :ז"דברה םשב ,הייכת 'ס 'טפשמ ןשוח, לע
 רבוע והירה ,ןכ השוע וניאו-- תלוזה ןמ ןוממ דספה עונמל

 ובל םע היהו -- "(זט ,טי "ו) 'ךער םד לע דומעת אל, לע

 לש ומד לע דומעל אל :וללה םירבדה ינש יל'השמ 'ר לש
 שפשפלו טטחל ףיסוה ךכיפל .ןוממ דספה ונממ עונמלו ןרהא 'ר
 -ורחאהמ רפסב הליגו אצמו שקיבו תויעבב רקינו 'תו-ת"וש,ב
 ארקל חלש דימ .ןנד הרקמב לקהל שיש רובס ורבחמש םינ
 ול הנומא דיש ליגרו ןקז ,לידנעמ ילתפנ 'ר ,םיב"ושה ןקזל
 .ךרוצה תעשב ,ולש הכלה יקספ לע ךומסל רשפאו הקידבב
 ןיתמה אל -- וינפב תוקיפס ינמיס יל'השמ 'ר ןיחבהשמ
 רמוא לדינעמ ילתפנ 'ר ,התא :רמאו חתפ אלא ותעד תווחל
 -- ןכ םא !רשכ בתוכ (לקמה קסופה לע ועיבצהב) אוהו רשכ
 רבדה אציו .יניעב רבדה רשכ דיגמו םכינש תעדל ףרטצמ ינא
 הנפ ,ןרהא ,התאו .טפשי םיקולא "ברק,,בש .'ג לש די'יבב
 אלו רחבומה ןמ הוצמב ךיחא תא תיכיזש ךחכ רשיי ,ויבאל
 ושריפ רבכו "ךיגחב תחמשו, תוצממ םמצע תא וליטבי
 תא קלחו ךל התעו .רשבב אלא החמש ןיא,ש ל"ז וניתובר
 רשב חתנל םיהימכו 'ה רבדל םידרחה השרוב ידוהיל רשבה
 .ועבשיו םיונע ולכאי .בוט-םוי דובכל םיעטו הפי

 ברה לש ונתח היה -- ינקראט לש הבר גרבסייו םחנמ 'ר
 .השרובמ יבצ בקעי 'ר |

 ,ראוגנואב ןייד היה ,ילהשמ 'ר לש ונב ,שריה בקעי 'ר

 ראוגנואבש ושרדמ תיב .התיה בונידיוקמ יברה לש ותב ותשא
 םייח 'ר רפסמ -- רצ"ימיב םיטילפל טלקמ םוקמ שמיש

 ומחלמ -- םירתתסמה ןיב היהש -- הניו לש הבר דלפנירג
  .וסכתנ ותוסכמו ותש וסוכמו ולכא
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 הבר לש וינינמ דחא ("לירעזול,, הנוכמה) ןמדלו רזעילא
 רפסמ םיטרפ ונל רסומ ןמדלו שריה בקעי 'ר ,השרובמ ןושארה

 לארשי 'ר) ןמדלו ריאמ-ןועמש-לארשי 'ר אבסל :ותחפשמ לע

 דיחי ןב היה (טורטורפב וילע ונבתכ רבכש -- (ס'בר םעד

 ןויצנב 'רל האשינ הרש ,תישילשה תבה ,תונב ששו

 החפשמל רצג ,ודומלת לע דקוש ןדמלו קהבומ ח''ת ,ןילופמ
 רגיה ,הסנרפה קחוד תאפמ ,םירשעה תנשב .הרות ילודג

 להינש תסנכה יתבמ דחאב ןנברד אלטציא שבל ,הקירמאל

 ,התפסנ :הרש ותשא ,ג'שת תנשב ומלועל ךלהו הבר החלצהב

 ו ,יבצ בקעי 'ר םנב ,ץיבשואב ךלמילא הדכנו איה
 ..אנירקואב "אקנומ,,ב דבָא

 קי יתבו תסנכ יתב הנוב --- ןעשה לאכימ 'ר

 ץנאג לכימ-לאיחי 'ר :רזול רפסמ ותשא ירוה תיב לע |
 חילצמו זירז ןעש ("רעכאמ-רעגייז רעד: ליכעמ,, .הנוכמה)
 ותיב דיל םיקה .ויפכ עיגי לע יחש .הרות ןב. ידוהי. ,ותכאלמב
 ותוא רסמו ,שיא האממ הלעמל וב וללפתהש ,תסנכ תיב
 אלל -- הלהקה תושרל הרות ירפס 3 םכותב ,ללכושמו דיוצמ
 : .םהשלכ הרומתו םיאנת

 הריעב ,השרוב לש הלודגה הפירשב תישילשה תנשב
 הלוע ולש שרדמה-תיב םג הלע ,םתעשרב םייוגה הוריעבהש

 לש םעויסב םעפהו שדחמ הנבייו ,האנשה תובהלב לילכ

 םוקמ,ה לש ומויק ימי לכ .הבישי תומוקמ ונקש םיללפתמה

 ויכרצ לכל גאדש יאבגהו ולש "שמש, לכימ 'ר היה "שודק

 רועיהב .וב םידמולהו םיללפתמה תא םמיחו ,הקסה-יצע תוברל

 ותשא האל םג הרועינ ,הבר אנעשוהו תועובש תולילב להקה

 םוקמב רפוסי רחסמב ותחלצה לע) ןוקיתה יכרועל ,הת הלשבו

 הידלי ינשו עזייר-היח הריכבה -- םהל ויה תונב יתש .(רחא

 הריעצה תבה םייחב הראשנ החפשמה לכמ ,ץיבשואב ומת
 .ש"עומע ותיער איה -- ץנאג-ןמדלו הנח

 ./'הניב יוכשל ןתונה ךורב,

 טחושה םייח םהרבא יר

 םייח-םהרבא 'ר ,ץמנייטש תיבמ םיטחושה תחפשממ דחא
 ךישמהל הצר טחושה הילדג 'ר לש ונב ריעצ (ישילשה)

 השרוב לש םיטחושה תשמח םהו -- ויתובא תרוסמב השרובב
 'ר לצא ת"ובוש דמלו ותדלומ ריעל דריו ,ץמנייטש תיבמ

 תשמח םהמ עדיש רחאלו ודומיל ישדח רמגשמ .אנהכ לארשי
 -יכרדב יקב לארשי 'ר ואצמו הטיחשה תא םילסופה םירבדה
 השעמה לש ורות עיגהש קספ ,הכלהל ןיכסה תקידבב ,הטיחש

 דחא בורב גהנמה יפל חותפל ,הליחתכל טוחשל ול תתלו

 לרוגה לטוה ןכ יכ הנה .המהבב םיינש בורב םייסלו ףועב

 לע וייחב הנושארה םעפה וז ךרבל םייח-םהרבא 'ר לש וקיחל

 תחבזו,, הוצמה תא ומיקש ,ויתובא תלשושל חפסיהלו הטיחשה
 אל םיננותשמה ויתוילכו טטורה ובל תא "...ךיתיוצ רשאכ
 ,הטיחשה תעשב ובג לע בצינ דמעש ובר לארשי 'ר האר
 אל וידי ,ולאמשב ףועה תליטנו ונימיב ןיכסה תקידב ירחא

 לארשי 'ר לש ובל ץלע "...הטיחשב ףלעתה אלו תותתרמ,, ויה

 לארשי 'ר בשח רבכ .הפוסל הטיחשה עיגהב ושפנ לגתו

 תת ןעמל .המהבה תטיחש לע :ונייהד ,ינשה קלחה לע בוטה
 םייח םהרבא 'ר ,המוק .-- הלבקה בתכ תא ודימלת לש ודיב
 ולכאי -- םהיתומהבו לארשי לש םהיתופוע טוחשו ךל הכלו
 ךא יכ הכרא אל לארשי 'ר לש ותחמש םלוא .ועבשיו םיוונע
 רדגה רבעל קרזנו טחושה לש ודי תחתמ טוחשה ףועה אצוה
 תילוגנרתה ותמשנ תאו תתושה ומד תיראש תא םש איִצוי ןעמל

 רחרחו ונורג תא םירה ,ללמואה םייפנכה לעב רקדזנ.-- הנהו
 סדהמ ליחתהו תולובכה .יערכ תא טשפ ,וכותמ ,םד יחוליק

 טחשנ אל ףועהש לארשי 'ר עבק המהדתב . .רצחב .רכרכמו
 הפי הלע אלש דבלב וז אל ,ןויסנהו .הטיחשב לֶספנו .הכלהכ
 ודספהו ףועה תיעב -- תרחא הייעב התלעו הפצש אלא
 'ר. םגש ,רעצמ הרקמ .וב דומעל לכוי םא קפס -- טחושהש
 ושחרתהש יפכ םירבדה ינפ הנהו .ותוירחאמ הקונמ וניא לארשי
 לש השרובב םיטחשנה תופועה בורו ליאוה .חספ ברע ותואב
 רומש קושו הזח רשב בטימ ,םירישעה ןכש) ויה םיינעה ינב
 ריקפהלמ טחושה לארשי 'ר ענמנ (בצקה ידיב םרובע .היה
 ולספיי אמש ותדע ינויבא לש םהילוגנרת תא םייח-םהרבא ידיב
 םימיל םייוסינה תא החד ךכיפל .ןושארה ןויסנב ,םתטיחשב
 םינימה לכמ ףנכ ילעב איבהל ןיברמ זאש החספה ינפלש

 םיקפסמ תופועש ןמושה ללגב ,םירישעה יתבמי רקיעבו

 תרוצב םא וב םישחורה ,המדאה יחופתמ םיניקתמש םימעטמל
 תודיטשפ תומדב וא "ךילזמרח,, ןירוקש תולגועמ תובע תותפ
 ידוהי לכל תוריחה גחב הואת לכאמ םהו "ךילזעק,, ןירוקש

 הטיחשה תיבלש הרקמ רקיו .לד ינפמ עוש רכינ אלו השרוב

 ששו ותלוברכב האנו ,ויתוצונב רודה ,ודוה-לוגנרת אבוה
 לעמ ךפוהמ רפושו וינפלמ וראוצל תחתמ ול המיפ ,ויווגב

 .ןואגו האינ רמוא ולוכו ויניע ןיבמ ךושמה ,ורוקמל

 רתילו ,היה ץיבוקשומ השמ 'ר לש ולוגנרת-לוגנרתהו

 קספ לארשי 'ר ,ורדסכ השעמה ירהו .ותשא לחר לש -- קויד

 תחפנתמה הירבה תא לטנ ,םייח-םהרבאל העיגה ןחבמה תעשש

 ולוכ דמועה ירטה טחושה לש ופכל הרסמו לחר תחפש ידימ

 ןיב ללוחתהו טשפ רידא ברקש רמול רתוימ .ךורדו חותמ

 לברוסמה ףועה חילצה רפסמ םימעפו טחשיהל דעוימל טחושה

 ןיבל ושבכ ,ועירכהו וילע רבגתה ףוסבלש דע וידימ טלמהל
 וידי ,וראוצ לע הדח ןיכס ריבעהו הכרבה תא וילע ךריבו ויכרב

 "וטחש,,ש רחאל ןכש תיתרה אל ףועה םגש אלא ותיתרה אל

 השפנ-תונע תא ראתל השק אל ...ךלהמ ליחתה -- ונממ ףריו

 -ילכש ריהיה לוגנרתה אלל התריבג תיב תרזוחה תתרשמה לש
 רשבה יחתנלו בוהצה ונמושל םיניתממ םיקרוממו םירהוטמ חספ
 ויתוילכ ,וראוצו ורוע ,ויפנכו ויערכ לע ,םיריהב-םימדמדאה
 תלעב לש השקה הנידב דומעל הקיפסה אל .םייברקה לכו ודבכו

 שיערהל ליחתהו השענ רשא לכ תא העדי לחרו -- תיבה
 ,םלשי םלש -- לוגנרתה תא טחש אל טחושה לארשי : תומלוע
 ךליאו וז העשמ .תונויסנ םישוע אל (לוגנרתה לע אל) ילע

 יכ) ונתיבל ברעב אב השמ ...תורעס-ימ לע םילהנתמ םירבדה
 וליחתה -- חתפב ותואריהב .(ןוריטה טחושה ררוגתה ונלצא
 ,ץבשה זוחאכ תתר רביד ופוג לכ אלא דבלב וידי אל ןיתתרמ

 טבשל וטפשמ תא איצוי יאדוב השמ .וילגר לע ןיתתוש םימו
 התימל ךלהש לוגנרתה לש ותפילחו ותרומת תא ,דסחל אלו
 הדימב ונדבכי אלא ,דבלב וז אלו .ונממ עבתי תאזכ הנושמ
 ונדמליו ותאונת תא עדיש דע םיינצקוע רסומ ירבד לש הנוגה

 לאוש ,רדחל סכננ השמ ."ודוה לוגנרת ןיטחוש דציכ,,ב קרפ
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 םכילע םולש ול טישומ ,(ןישקנ אדל אד ויתובוכראש) טחושל
 תא היחהש טחושה אוה התאה :וירחא תררגנ הלאשש ,בבלנ

 םהרבא רהרהמ --- הנושאר הציקע ךל ירה) 1 ותטיחשב ילוגנרת

 ,טחוש יר ,ךל עד ,ןכבו (ןידה תא וילע לבקל ןמוזמו ןכומ םייח
 אצת אל התא -- הבידנה ךדי תחתמ םולשב אצי לוגנרתה תא

 םלש םא דע טוקשת אל איה ,השקה יתשא די תחתמ םולשב

 היהי "יחהו,, ןוממ --- ושוריפו לוגנרת תחת לוגנרת הל םלשת
 וינפ -- טחושהו .םיאל םייתאמכ אוה ונימיב ףועה ריחמ .ךלש
 סיכל ודי סינכה השמו -- םוכסה תא ועמשב ןוקריל וכפה
 וטישומו ותנקמ ףסכ בקנ הז ךאש ,םוכסה תא וכותמ איצויו ודגב
 יתשא אובב .המילכו השוב אלמ ילככ ףוזנ דמועה םהרבאל

 אלמ ףסכב הל ערפת ערפ ,השמ ףיסומ ,תומש ךב תושעל

 ךרדה לע ונינש תראפת היהת אל תרחא -- הלוגנות תא
 .ןיכועמ חספל ונילע היהי חספהו ,הב םיכלוה ונא רשא

 .ךיתירוהש יפכ ,התא םייח ץפח םא ,םייח םהרבא 'ר ,השע
 ופעזמ םייתניב חנש טחושהו ונתיבל לחר האב ברעב

 לחר ןעתו ףסכה תא התסינכב לחרל טישוה--וילעמ רס ודחפו

 רשכו חמש גח ךל לחאל יכ ףסכ תחקל יתאב אל :רמאתו
 תולחתהה לכ יכ ,לארשיב בוט להומו טחוש תויהל הכזתו

 לוגנרת ,לוגנרת יתחפש ידיב חולשל הכירצ יתייה ילואו תושק

 .דיב וקיזחהל השקש ידוה לוגנרת אלו טושפ
 יר לש ןורחאהו ןושארה ןולשיכה היה הזש ןייצל יואר

 .טחושה םייח-םהרבא
 יוארו הישות ושע וידיו הכלהכ ולהנתה תואבה ויתוטיחש

 יבא וב ליחתהש השרוב לש תונטחושה לגעמ תא רוגסל היה
 ס'ץרעה-השמ-לחר לש הלוגנרתש אלא .ץמנייטש תיבמ ויתובא
 .ורופיס אב הלהקה תיבל דעו השרובב םייפנכ ול חימצה
 ותשקב התחדנ ,הלהקב רזע-טחושל ותודמעומ תא שיגהשכ

 -םהרבא .השרובב אבס תיבמ םיטחושה לש םתלשוש המת ךכבו
 והוחקל םשמ .ותוא םיריכמ ןיאש םוקמב טחושכ לבקתנ םייח
 .םלוע-יעשר וניכהש תפותה םוקמל ומע ינב רתי םע דחי

 םיררחשמה .ררוצה לש ותלפמב תוארל הכזו וב הטלש אל שאה
 לבסה תונשמ בערב םיפוטעה ןיב םייח-םהרבא 'רל והואצמ
 ,י'היל ןייסמד אתווסא,, .תומצעו רוע ולוכש וג קמוצמ הקוצמהו
 אימ והוקשה אלו וילא וחלשנ אל -- ותעשב קודצ יברלכ

 קר אל םינקירמאה תנזהו ויעימ וחוור אלו -- 'וכו יראפד
 םינילתה דועבו םירחא םיברלכ ,ול וקיזה אלא וליעוה אלש

 וב ושפנ דמע אל -- םהיעשפ לע טפשיהל םיכחמ םיצאנה
 אל םלועהש עשפה תונברק-ינוילמ לא -- ומע לא ףסאייו
 .ותוארביה םוימ ותומכ עדי



 ?השרובב ןישוריג וכרענ אל עודמ =

 םידמלמ

 "םירדח/ה תמחלמ
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 םאו ובתכל וגהנ לבא (טגב) םש בתכל ךירצ ןיא,

 לע אבתיד םלכ םיבתוכ תורהנ השלש וא םיינש שי

 .(ד ,חכק ע"הא) י"ינולפו רהנ

 ? השרובב ןישוריג וכרענ אל המ םושמ

 הזו דירפ המלש /רמ יתלבק השרוב לע םיבר םירבד

 .םהמ דחא
 ? השרוכב ןיטיג ירדפ םיכרענ ויה אל חמ ינפמ |

 לש םשה תביתכב ןיאיקב השרוב ינייד ויה אלש םושמ

 = .חשרוב תא הצוחו הנופצמ ךשמנה ינשה רהנה

 תמאב םש תביתכו "הל'זישט, אוה רהנה לש ומש

 תביתכ תבייחמ הכלההש תורהנ ינש .התיה השק

 הבושיו :השרובב םימרוז םינש ,ןיטיגד יספוטב םהיתומש

 ,םוקמה תא םיצוחו םהימימ תא םיכשומ םה  ,הלזי'צו

 ימו םידחא םימ ילחנ םהילע ףיסומ .הבחורלו הכרואל ,שממ
 ןתיגהש תורז תויתוא יתשש אלא .ריבכמל תוניעמו תוראב

 ,ןקיתעתו .שידיאב אלו תירבעב אל ,יוצמ וניאו הרורב הניא

 ירפס תכירע תא וענמש םה ,רהנה םשב תחא הלמב ונמדזנש

 רהנה לש ומש תמועל .השרוב יגבמ ,ןיטיג ינועטל תותירכה

 היה רשפאו םייתליהקה םירמאמב עיפומה עוושיו -- ישארה

 רשפאו רהנה רבוע םהבש תומוקמב ,שרומרמ יסקניפב ואצמל

 היה אלו השרובב הפוסו התליחתש עלזישטה ןכ אל .וקיתעהל

 רשפא אלהו רמאת םאו .והשלכ ךמסימב םשה תא םשרש שיא

 ,"תונעמ ימ לעו עוושייה רהנ לע אבתיד אתמ,ב קפתסהל

 המב !?לקהל םיקסופה ועירכה הליחתבש ,לבוקמה חסונבכ

 הלזיצה אלה -- ןאכו ינש לודג רהנ ןיאב :םירומא םירבד

 וימימ תא ךילומש ליאוה לבא .רהנ :ומשל יוארה םימ םרז

 ןכושמו בשוימ לארשי ויה אלש חטשה הצוחו ןוילעה ומרזב

 סליפ ,עוושיוה ךותל וכפשיה ינפל ןותחתה וקלחב קרו וכותב

 ךמסמב ומש רכזנ אל ךכיפל ,םיידוהי םיתב ןיב וקיפא תא

 .ידוהי

 עדימה תא המלש יר גישתה דציכ
 ָי לינה ותודעל רמוח שמישש

 ןיבו לוחב ןיב ,הלפתה תא ורמגב היה גהונ המלש 'ר

 רקוסו הירחא תחא העש ההוש ,ותיבל רוזחל רהמל אל תבשב

 ההות ,םתלפת תעב םיללפתמה השעמ תא ביבח קוחצ-תבב

 -תכיתח,, תנבהב םישקתמה םירוחבל הנע ,םדומיל ךרד לע

 .םגיש תא גיסמו םע יטושפ לש םחישל ןזוא הטמ ,"ארמג

 ובל .רבד וילע תושקהב ,לאש םג ןכ םילאושל הנעש םשכו

 ודי לע לאשנ םיניידה דחאש עראתנ ךכו .ןינע לכל רע היה

 יפמ לביקש המ .ל"נה הבושתה תא לביקו ןישוריג ןינעב

 םירחא םינינע יבגל ןידה אוה) םירחאל רסמ -- תמא ידיגמ

 -- המלש 'ר האיבהש תרוסמה ,םרב .(הוהמ ןאכ רבודש אלא

 דבלב "הלשזישט, לש ביתכה אל ירהש ,התיה אל המילש

 "עווישיוו,ה לש הז םג יכ ,םיניידל םהל הריהנ התיה אל

 ופטשב םרוזה הז ןתיא לחנש ,ךל עדת .קפסב לטומ היה

 "ושיג,, ארקנה רה ילגרלש תוווקממ אצויו הברעמ חרזממ

 ירה -- םידוהיה יפב "השיוו, ארקנ ומש לעו םייוגה יפב

 :איה תורוצ תברו הנוש ותביתכ -- הזמ ץוח .דחא ביתכ קפס

 דרויה(ןטקה לחנה ךכל המודב) דועו עוושיוו עועשיו ושיו

 םיבשויה םייוגה תא לאשת יכ (עלוסמה) סורטייפה יררהמ

 ונעי םידוהיה וליאו "סורטייפ,, ךל ודיגיו ומשל ותפש לע

 ותכינחו סורטיקה לחנ :ןכ םא בותכו ךל -- "סורטיק,, ורמאיו

 םישרגתמה תומשב םנמאש רבד (!? ךפהל ילואו) -- "סורטייפ,,
 רתיה םיכירצ ךכל -- תומשח לכ תא לופכו ךל אלא ,רתוה
 .קפסה ןמ ויה םיקלתסמ השרוב יניידו דחוימ

 ורהבתנ אל םילחנה תומש תביתכש הרעשהה הנוכנ םא
 הומתל ןנשי תוהימת יתש זא יכ -- השרוב יניידל םכרצ לכ
 ןומה ןתינ 'ד ק"ס ח"כק ןמיס "רזעה ןבא,,ב אלה .א .םהילע
 -כמה לע רבגתהלו תותירכ רפס איצוהל ןיידה ידיב תויורשפא

 אל המלו) תורהנהו השאהו שיאה ,ריעה םש ביתכב םילוש

 יפל קוספלו ויתוצעב ,ויה םיזירזש ,השרוב ינייד וזרענ

 םהיישק תא ושדק חורב הזח וליאכ א"מרה .ב .(!?ויקספ
 המ .הלזישט רהגה םשה תביתכב השרוב ינייד לש םניד תקוצמו

 ןורתפל תמאותו תמלוה ,הקוספ הכלה םרובע ןיכהו דבע--השע
 תביתכב קפסה תובקעב ררועתהל הדיתעש הרומחה היעבה
 בתוכ המ .הז רהנל ןוגיעה ילבכמ םתוא ריתה הב ,ל"נה םשה

 לש ד"ספ תא איבמ אוה וב -- 'ז ףיעס ןמיס ותואב א"מרה
 ינש,, :ונושל וזו(...השרוב רובע) תשרופמ הכלה הבו ף"ירה

 -- ומש דחא דבא ריעל בורק םא -- הזל הז ןיכפושה תורהנ
 ןיבתוכ -- םהילע םהינש םש םאו ;דחאה אלא ןיבתוכ ןיא

 וליאכ) דחא אלא ןיבתוכ ןיא -- רבדב קפס שי םאו םהינש

 דימת ;'וכו (היתורהנ יצורעב רייסו השרובב ה"מרה רקיב

 :אלפ הז האר) "יוניש קפסלמ ןורסח קפסל סנכיל שי רתוי

 לש ותנחט די לע הזל הז םיכפשנ הבישיוהו הלזי'צה ירה
 םוקמב וב דבא הל'ז'צה לחנ לש ומש -- ןחוטה לארשי
 אלא,, ןיבתוכ זאו (עווישיוה רהנ לש ומש אשונ םכשמהו
 -- ךכ לארשיו ךכ ןירוק "םיתוכ,ש םשה תאירקב םגו "דחאה

 דאמ רכ -- ןכ םא .(גכ ,ס םש) לארשי םש קר ןיבתוכ ןיא
 םהיתוכלה תא וילע שורפל השרוב ינבר ינפב חטתשה בחרנ
 ודימעה יפושב תוניעמ ימו ריבכמל תורהנ .ונינומדק לש

 םעצבל שיש ןישוריג השעמל הכלה ,םתקיספ תושרל םמצע תא

 הלאו תורהנה ינש-ילותיפ תא םירכוזה השרוב יאצוי .הב
 םהימרז יקיפאב ןייעלו הרייעה תפמל םינמזומ -- הואר אלש

 כ"כ .ןחוטה לארשי לש ותנחט לצא הזל הז םכפשיה םוקמו

 הרסמנש ף"ירה לש ל"נה הכלהה תא דומלל םה םישקבתמ

 יניידל ושיגה הלא םיקסופש םהל רבתסיו -- א''מרה ידי לע

 :םהל ורמא וליאכ ,םפאל תחתמ הייעבה ןורתפ תא השרוב

 ...שרגו -- האר הזכ

 -יאיקב םימכח ידימלתש השרוב ינייד לע הומתל שי דאמ

 ךותמש אלא + א"מרה תצעל ועש אל המ םושמ -- ויה הכלה

 קפס עטנ "עוישיו, לש ביתכה םגש קיסהל שי וז הקיתש

 קסופה "רבחמה,, ירבדל וששחו וכרצ לכ חכוה אלו םבלב

 7 ה | | : ודגנכ
 ילוכו "...םלוכ םיבתוכ -- תורהנ השלש וא םינש שי םאו,

 ופוג דבלמש וניצמ םנמא ("הבושת-יחתפ,,ב תוכיראב שייעו)

 םהש םירבדה תרשע -- ו--הפ ןיטיג 'סמב רכזנה טג לש

 תביתכו (ךליאו א א ר"גלה ם"במר) הרותה ןמ ןישוריגה רקע

 םוקמ תעיבקב ורימחה אל (םש) תדחוימ הדיפקב "ןדיי ,ה

 ,"ינומלא רהנו ינולפ רהנ לע אבתיד אתאמב,, אקוד טגה ןתמ

 (םירצמ"ריהאק-טאטסופ) הזינגבש תואחסונה םה ךכל הייאר
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 ןושיפ רהנ לעש טאטסופ,  :רחא םוקמבו "ארהנ סולינ לעד

 ןיינעמ .תומוקמ דועו 11-ה האמב (י"שר יפל סולינ אוה)
 ללכ רכזומ אל (אל--בי ,דפ םש) ם"במרה ספוטבש רבדה
 קר בוש -- וילכ יאשונב ...רהנ לע אבתיד אתאמ,, ןויצה

 אלא .תומורתה רפסבש טגה ספוטב קר עיפומו ,דחא רהנ
 אלו םמצע לע אל ךומסל םתעד המיכסה אל השרוב ינברש

 ביתכה לש ותריחבב ,םילודג םירה ןיב םשאר סינכהל וזיעה
 תא וריבעהו ומקו קפסה ןמ וקלתסה ךכיפל .ערכוה אל וילעש

 טגיסל וא הוישיול השרובב ןישוריגה השעמל  םידמעומה

 ."ןישודיק ביט, םוחתב םצמטצנ םקוסיעו
 ומרג תוביס שלש תוחפלש רמול ןתינ םירבדה םוכיסל

 רהנה םש ביתכ לע םיישקה .א :ןישוריג וכרענ אל השרובבש

 ; תורוצה הבורמ "עווישיוו,,
 ולדגב ינשה רהנה לש ןוכנה קיתעתב תואדו רסוח .ב

 ; סורטיקה םג ילואו) י'הלשזישט,ה
 ,רבחמה קסופ ודגנכש א"מרה תקיספב הכלהה ללגב ,ג

 תפסונ הביס םג התיה ילואו ןכתיי .תקולחמה ינפמ וששחו
 ; תיעיבר

 -- ןודנה םוקמה םש תביתכב ןוחטב רסוחו תוריהב יא .ד
 תוטוידהה םשה יבתוכל ובצינ תובר תויורשפא) "השרובְ,
 אשראב עשראב -- םהיתודועתב םינברהו ,םהיבתכמב
 אתלימד אנקסמ הכינח איה הכונחו ("עבש ראב,, וליפאו
 ויה ןיריהנ היניידו השרוב ינברלש ,אוה קפס לכמ הלענש

 םייולגו ןישודיק -- ל"ציאו -- "ןיטיג ביט,,ב הכלהה יקספ
 יקיפא םהל םיעודיו ,םינורחאו םינושאר תעד םהינפל ויה

 ,הוישיוה םהו ,הבחרלו הכראל םתרייע תא ורתיבש תורהנה
 קפסה אלמלאש .עפשב םימ יגלפ דועו ,הסורטיקהו הלזיצה

 השלש,, רבחמה תעדכ ןייצל טלחהב ויה םילוכי ,ןוכנה ביתכבש

 הנוכשש ,"הסורטיק,ה תא ינשה לע ףיסוהל ונייהד ,תורהנ
 .ריבכמל -- תוניעמ ימו -- המש לע התיה היורק המלש

 ןישוריג ןיריתמה תורהנה תא ואר םינברה

 ונומרא תרדסכאמ ,האושב הפסנש השרוב ינבר ןורחא
 ברעמל ןופצמ הדח תיוזב ויניעל תלתפתמ הלזי'צה תא הזח
 ויתודגש סירטירל ךתכילומה אטמיס תפקשנ לאמש דצמו

 -- יבצ בקעי 'ר לש ונב) השמ 'ר .הבישוה ימיממ תופטשנ
 האיבהש םימהמ ונואמצ תא הורה (השרוב לש ןושארה הבר
 ריכה ,ויתשמ ימימ רוקמ עדי -- הלזי'צה רהנמ ותב הרופצ ול
 םינתיא תורהנ ינש ;הבתכל ונממ רצבנו הלזי'צה תא בטיה

 םמוי ,ךירחאמו ךינפלמ םירבועו הימימ תא םיכשומו םימרוז
 .םבתכל לגוסמ התא יאו עדוי התא םתומש תא -- הלילו

 ,םתמועל םהינפ וכליה אל השרובב וכרענ אלש ןיטיגב םא
 ללגב םיתעלש ,םילעבב יולת וניאש ,םהמ רומח ,רחא סכטב
 בושח וניא הדובכש ,וירוענ תשא ,ותשאב גהונש שאר תולק
 הריעצ וא הנמיה האנ האצמב ,ונוצר לטבל ןכומ וניאו ויניעב
 הז סכט -- הלישבת החידקה םרטב וליפא השפנל החלישו
 ,בל תדרחבו דלי ינדועב יל ןמדזנ ,רמסמו עזעזמ ,אוה ארונש
 שחרתהו הריאש המביו םבי השעמל דע יתייה הדערו ליח

 .השרובב

 השרובב םייקתנ ןכ -- לענה תצילח סכט

 ןיב יתייה ינא -- רוהט אל וא רוהט הרקמ תורקב
 בקעי לארשי תא יתיאר .ןמזבו םוקמב עיפוהש םינושארה

 תריכמב אטחש אטח לע ותשאו אוה םיקיזאב רוסא לבומ

 םיליהבמה םיבוטה םהישעמב יתיפצ ;תושר אלל תואקשמ
 וחילצה אלש םידיפסמה ירבדל יתנזאה ,אשידק ארבח ישנא לש

 תוחמשב יבל יתתנ .םילבאתמה יניעמ תחא העמד וליפא טוחסל

 גרהנשמ .תורוכב ןוידפ יסכטל ינוליבוה ילגרו הלימ תירב
 רמשמל יתדמע רטכורפ םיחאה לש "תבכר תנואתב,, לזיימ

 היסימוקה לש האוב דע שדחה הוקמב החנוהש הפוגה לע

 ותשאו ץרעה ףלוו תייולב ;תיגולתפ הקידבל תיאופרה

 ודיל ןתניהב יתיפצו) ינא םש -- הלילב הכרענש םיחצרנה
 הדנופירטשב ומד -תמקנ הב םוקנל הזוחש ןיכס ףלוו לש
 י"ע םביה לש ולענ תצילחב םגש ןבוי וילאמו .(...וחצור

 .יתיפצ םינב אלל םייח קבש הלעבש ,ותמבי

 ותעשב עבטו ינורכזב קומע תרחנ הז ארונ השעמ
 שיוויפ :השעמה היה ךכו -- ךרה יבלב םיזע םימשר

 'ר אוה) ןיד תיב שארהמ עבתנ זיירפ בקעי לארשי לש ונב
 ויחא תשא ותסיגב םוביי תווצמ םייקלו אובל (ןיידה ןושרג
 .היה ןוילעה תסנכה תיב תיילע ;השעמה םוקמ .ירירע תמש

 וטיטרהו יתומצעב ריבעה דערו הארי -- הז ארונ ערואמ

 ,ןיידה ןושרג יבר דמוע םישנ תרזע-תנפב :יבבל ישרומ תא
 ףקזנ ולצא .םייואמה דמעמה לע שלוחו ,שפנה ןידעו בלה בוט

 תא שרקה ירוחאמ לא "ןימזמ,, ןיידה ,אוהו ריקל ןועשה שרק

 תויהלו בציתהלו אובל ,דילוה אל םינבו תמש (רטפנה) לעבה

 .ומשב תכרענה הצילחה השעמ תעשב חכונ

 -- םימעט ינשמ) רצ רתס םוקמל יתברקתה לודג ארומב
 ,הדעה לכ יניעל םויה םצעב עיפומה "תמ,,ה ינפמ דחפה תחא
 קזח ינשה םעטה) הצוחה ינוקרזי אמש ששחמ -- תינשו

 (הזכש הזחמב בוש תוזחל יל ןמדזי יתמיא יכ ןושארהמ היה
 המשנ רובע ןקתוהש עוצקמל יתיפצ הז אובחמ םוקממ
 שידקל הכז אלו וימי ימדב םייח קבשש םדא לש תיאליטרע

 ףנכ יתילג אלשמ ,ןוהמיתהו דחפה לדג םייתעבש ךא .ולשמ
 יתייה אל ילוא ,ףוקזה ףדמה ירוחאמש תמה יכירכתמ והשלכ
 ןכש ,ןוזפיחבו םיאור ןיאבו יאשחב םשמ יתקלתסה .ךכל יואר

 טרי :הז ירותסמ דמעממ ינאדפו ינאיצוהו ינכשמ רחא ןינע
 ,םיינשה ןיבש תורחתב תוארלו רהנה לא הצורמב ידגנל ךרדה
 לבוטה יכ הליבט םשל םדוק עיגי םהמ ימ -- ותמביו םביה

 םיפיסומ םייח תונש (רשע וא) שמח (תמ תאמוטמ) ןושאר
 רבעו וחכ לכב ץר ליחתהש שיווייפ לע יל הרח בטיה ,ול
 החכ ששתו הלבאב (היינשב רבכ) הגומנש ויחא תנמלא תא
 | .םינשה תצקמ תא הנממ לזגו

 ,םובייל ותמכסה דעב ,לטנ םוידפ ףסכ םגש םיננרמ שיו
 וצורי ךליימ 'ר לש הוקמלש ויה םירובס הליחת .הנממ
 ותוצרב ,אוהש אלא הוקמה דצל ןימיהל הליחתה התועינצב

 ילגלגל תוניבמ םימה אצומ דצל ליאמשה ,ותכל תא רצקל

 לעמ וידגב תא לשנ ותצורמ ךרדבו ,לסינ לש חמקה תנחט
 .וב ושפנ דוע לכ םימה ךותל ץפקו רבע לכל םרזפו ומצע

 ירבד םינוכנ המכו תומדא ילע םדא לש וייח תונש ורקי המ
 אוה וליפאו -- "ושפנ דעב ןתי -- שיאל רשא לכו, :םכחה

 .םירחא לש ןובשח לע



 19 השרוב ןורכו רפס

 הבישיוב ןישוריג ךרוע השרובמ ןיידה

 ץ"ומד ותויהבש ,בילטוג ילעאקעי 'ר ,קהבומ ןייד ותוא

 הבישיול ורבעב -- הב ןיטיג רדיסש ונממ ונעמש אלו השרובב

 ינש דיל םש םג אלה ,הבישיובו) ןישוריגה השעמב חתפ

 היאר דע (איה הבישיוה םהמ דחאו "אתמב יבתי,, םילחנ

 םישגנ יתשל ךרענש לופכ "ןיכירת,, סכטב ירוענ ימיב יתייה
 םיסורה יבשמ בשש םדא ,םישיא לדחו הזבנ דחאל תואושנ
 וא) תיבב חינהש וז תא וחכשב ,"ודגנכ רזע, םשמ איבהו

 תותירכ רפס איצוהל ךירצ ןידה דצמו (םיתמה ןיב הבשח
 ותלודג לע וב דיעהש םינפ רודיה לעב ןיידה .עודיכ ,ןהיתשל

 ןתמ תעשבש ,תפומל חור ןודיעו שפנ תוליצא חיכוה הרותב

 יתחפשמה "רשוא,,ה הארמל היכבב התעגש ,הינשה השיאל טגה
 :ןושלה וזב הבל לע יליקעי 'ר רביד ,הבל ריחב הל חימצהש

 ,םימחרה לעבמ אל לבא ךלעבמ תשרגתמ םנמא תא ,יתב

 .ךמע ביטיהל אוה דיתע יכ וב יחטב ,תשרוגמ ךניא תייישהמ

 הבה -- השרובב (ןישוריגה יא) ןישוריגה ןינע םייתסנ ךכב

 יליקעי יר אוהו ,בוטה שיאה תא בוטל ונרכזב ונא םג ונמייסנ

 ידוהי י"ע םיקחרממ האבוהש הבולע שפג לע וימחר ורמכנש

 החותפ םנהיג האצמ הרשא תא םש אוצמל םוקמבו לוועמ

 .השפנ תוולש תא הל בישהש אוה יליקעי 'רו התחתמ
 דרויה ונקזו םיליצאה וינפ ,הז ןואג לש תרדהנה ותומד

 וקוחצ-תבו (ונקזל המוד ןקזב רכזיהל השק) ויתודמ יפ לעמ

 ,ועמשנ תחנבש וירבדו ילכראירטפ ןקויד ול וויש ,תרהוזה

 ומצעל בושחי הלודג תוכזל .םכותמ ןגנתה גנוע ןדועמ לילצ
 הרק ךכו .הז לודג םדא םע ביטיהש בוט השעמ לע ש"הוכ

 תא שרפ הז לודג ברו ,ה"ממרה תבישי דימלת ותויהב :רבדה

 תוטומו לילגהו הבישיוו ריעה לכ ינפ לע תיגרותה ותוישיא
 ודוד ,םהיניבו וז ריעבש םילודגו םיבר לע וסיכ ולצ יפנכ

 י"ע אל ברל ךמסוה ,רתלא 'ר רוכבה ונב) השרובמ ר"ומדאה

 רשפאש) םיסומכ םימעטמ רבעש ,(יליקעי 'ר י'ע םא יכ ,ונדוד

 .הבישיוב ץ"ומד ,ותיוהב היה יליקעי יברו טגיסל (םחנעפל

 םבר לצא יעובשה םנחבמל םירוחב תואמ-עבראכ תכלב יהיו

 יוארו היה ןואגש) ןיידה יליקעי 'ר שפנ רצקתו -- ילידנמ 'ר =
 ,תיוז ןרקל וב ץפח ןיא ילככ ולטוהב (ד"בארה תלטציאל

 תשחרתמה הלודגה תינרותה הפונתב הלחנו קלח ול ןיאב
 ותימע שפנ תונעב ברה האר .הנוילעה הבישיוב ויניע דגנל
 תוניחבה תנוע איה ;ץיקה תפוקת אובבש ,וידימלת תא וציו
 לצא םג ןחביהל דימלתו דימלת לכ בייח ("לודגה ןויסיג,,ב)
 הבישיה דעו לש ורודיס היה הזש םירמוא שי) יליקעי יבר
 אלא דובכ ןיא,,ש ודמלב ,בתוכה .םברל דובכ קולחל ותוצרב

 ,וברל הלדבהה רנ תא וקיזחהב ,יליקעי יברל עיצה ,"הרות

 הז רמוח דומיל) י"שרו שמוח תעידיב וידימלת תא ןוחבל
 דומלתהו הבישיב חנזנ םירועישה שארב "רדחב, דמעש
 :ותניחבב לחיו ול התארנ העצהה .(ומוקמ תא וספת וירזיבאו
 .ינומלא קוספ לע שרדנ המו ינולפ קוספ לע י"שר רמוא המ

 ךותל העמיק ץיצהל הבישיה ידימלת תא ץירמה הז גהנמ
 ידמו הבוט יל ריכה יליקעי יבר .אתבשד אמויב שמוחה
 הכר הטיבצב ,הביח ךרד יתדבכתנ ,הכלהכ הלאשל יתונע

 .ריפסה תנבלכ תונבלה תונידעה וידי תועבצאמ

 םשה) "בקעי לגי,, ורפס תא םיאבה תורודל ליחנה אוה

 קוספ אצמו שפיח .א .םימעט ינשמו רתויב חלצומ רפסה לש
 'ה ידוקפ) החמש י"ע תינקנ הרותהש םידמול ונממש םלוה
 תינקנ הרותה ןיא,ש (תובא) דוע הארו בל-יחמשמ םירשי

 'ך אל םא ותרותב חמשל לגוסמ ימו (החמש ךותמ אלא

 ולילצב המוד -- לגידב ;בקעי לגי -- יוה -- !? בילטוג בקעי
 רפסב וב לחוה .ילאקעי 'ר ,הביח ךרד ול וארק ןכ ,"ילאקעי ,ל

 ,רפסב עקישש תונויערה בורו השרובב ראפ ןהכמ ונדועב

 ריואב ףקומ ותוגהב םבאש םשמו ויה השרובב םתדילו םתרוה
 לגתסנו םימורממ חור וילע הרשהש ןנערמהו חונהו טקשה

 אנהכ ילתפנ 'ר םע דחי דמל ילאקעי 'ר) םילענ םיגיגה תוגהל

 ואביצמ רעב -- םייח 'ר לש ונתח "םינואגה רצוא,, ס"מהעב
 .השרוב לילגל תכיישה
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 .(ח ב"ב) תוקונית ידמלמ ולא -- "...םיברה יקידצמו,

 ,ועוצקמ יפל דמלמ .א .השרובב ויה םידמלמ יגוס ינש
 .תישפנ היטנ ךותמ תוקונית דמלל ונוצרמ ומצעל רחבש ונייהד

 .םהיתובאמ השוריב וז םימש תכאלמ םהילא הרבע בורל

 ןוגכ ,םמחל הטמ רבשיהב ,םיתעה קוצב ,יארקאב םידמלמ .ב

 םהינתוח ןחלוש לע וכמסנו םישנ ואשנש הרות יעדוי םיכרבא

 הרות ינב םירחוס .תודמלמל ונפ -- "םהיתונש,, ומתשמו

 טיברשל םדי תא וטישוה -- םהיקסע ולטבו םהיסכנמ ודריש

 ידליל הרות (עמשמ יתרת) וציברהו ןכודה לע ולע ,תודמלמה
 -- םיגורחאה ,בורל ,ויה יקדרד ידמלמ -- םינושארה .לארשי

 םגו דמלמה היה אל גוגדפ -- ןמא ,םנמא .ארמג םג ודמיל

 היגולוכיספה אלא .הגה אל ,ולצא ךנחתמה דליה שפנ תרותב

 ןמזה תצורמבו ןויסנה ךותמ ותעדותב תוכורכ ולע היגוגדפהו
 .ליעוהל םידמלמל ויהו תיכוניחה תורעבה םוקמ תא וספת

 י"שרב םדקתהש רענה יבאל עידוה ,ונעדוימ ,ןרוהנייא לסוי 'ר

 יעיבר דע דומלל וחכבש ינפמ 'ורדח,מ ונב תא איצויש --

 ריאמ ןיירוא-רב ץנאג לטנוי 'ר .ישילש דע קר םידמול ולצאו

 המש ,ךרדה םא לע,, רישב ומוי תדובע חתפ ,זילעו םינפ
 .הרותה דומילל ןח תומיענב וידימלת תא זריזו "...תללוגתמ

 ףקומה לדה ותיב .קהבומ ח"'ת ,םילודגל דמלמ ,אריע-בקעי 'ר
 ,"הנביב םרכ,,ל תויצאיצוסא םילודגה וידימלת לצא ררוע םיצע

 .תיוז לכמ ופצפצ ,תיב-תונ ןיאמ ,הבוזעהו תולדהש אלא

 .וב ונניק תואיקבו תופירח -- רשב לדו המוק ןטק ידוהי

 בקעי 'ר ,והשימ ריעה "םירופ בר,,כ ,"לופלפ,,ב וקימעהב םעפ
 לוכי יתייה ןכ אלול :והנע -- !הרותב ךחכ לודג אלה ,אריע

 תונבר,מ ותלספ תאז הרעה ...הנשה תומי לכ בר תויהל
 ףלוו 'ר םג) .ומוקמ תא ספת ץיבוקשומ השמ 'רו "םירופה
 .(אלטציא התואב םינש רפסמ רטעתנ

 םידימאה ינב תא דמילש ,'דמלמ רעלבזיר,ה היה עודי

 ודמל ולצא .ורדחב לגר תסירד הנתינ אל תלוכי יטועמ ינבלו

 .הבישיל תורישי רובעל םירשכומה תא רישכהו ת''פג םג
 ביתכו ירק -- רמולכ ,"שינייטאל,, ודמילש םירומ םג ויה

 רקובב ;ןתנ םהרבא 'ר היה הזכ 'רדח, אלל דמלמ .תינמרגב

 ילטייט,ה ותייזח סיכמ םיטלוב וירישכמ ינששכ ותדובעל אצי
 ןיב ויקדרד תא רישיהל -- לטייטה -- םיירפסמו רטוחה

 ;רופיס םינועטה לכ תאו םתוא רפסל -- םיירפסמהו תורושה

 ויה .תקפסמ הדועס ול וקפיס אל דחי םג תוכאלמה יתש
 הרמ וקרז אל ,הנומאב םתכאלמ תא ושע םלכו םידמלמ דוע

 .העוצרה תא םהמ וענמ אל ףאו םהידימלתב

 ונקהש ,כ"דב רמאיי ,םינמורכ םירגנוהכ ,תושרה ירומ לע

 = ןיבש סחי ךות תוירטנמלאה םהיתועידי תא השרוב ידוהי ינבל

 ףא םהילהנמו ינתא וא יתד -- יתדע ןוג אלל ,דימלתל ברה
 ,ידוהי ,'א התכה הרומ ןאכ רכזיי .םידוהיה םע ודדיתה

 תא דיקרמ היהש (ץיבובייל המלש 'ר יחא) ,ומש 'ישטעט,
 'דיפקה אל,ש וילאמ ןבומו ,תסנכה תיבב ''השודק,, וידימלת
 וידימלתמ םיבר ורזח ובל בוט תוכזב .רפסה תיבב םתוחכונ לע

 .(םהמ דחא אוה שי'הוכ) ...התכ התואל

 הבישיב םשויו הכוז הרות ורכח ןב תא דמלמה לכ,

 .(.חפ מ"ב) ייהלעמ לש

 םידמלמה-תירק -- "טנירפ,ה

 בוחרה ןיב ,יחרזמה הדצמ ,השרוב לש ןוילעה הקלחב

 ,םצמוצמ חטש לע ,ערתשמ וינגו וירצחו ויתבו ישארה
 ועקרק תא םיסכמ לוח תמדאו םינבא יקולחו לחנ תורורצש

 ןתינ הז םש לש ורוקמ .טנירפה ,ותוירופ דעב םיענומה

 וניהד ,תיזח ושוריפש 027 טנארפ ינמורה דוסיב אוצמל

 ול שמשש ,הז םוקמל רכאה ארק ךכש ,השרוב תמדק --

 רוכמל ,ץע לש רשג ךרד 'הסורטיפ,המ ותדרב השרובל רבעמ
 ותיב יכרצ תא הנוידפ ימדב תונקלו םידוהיל ותרצות תא
 .וקשמו

 ,תולגע-ילעב ,םילעופ :םעה תלד ינבמ וררוגתה טנירפב
 תונטק םהיתוריד ...םידמלמ ,רקעבו -- דועו ,הכאלמ-ילעב

 הרוצב ונבנ וא ונקנש םירכא תוריד ר"יפע ,ויה תוטושפו
 תפפוצ התיה הנטקכ-הלודגכ ,הרידבש החפשמה .תיביטימירפ
 רכשוה -- ףסונ רדח רייתשנ םאו דחא רדחב המצע תא

 .םידמלמה -- רמוא יוה -- !םירכושה םהימו םירחאל
 ואבש וא םוקמה ןמ ויהש וא !וללה ואב ןכיהמ םידמלמהו

 שערה תחת 'תויחל, ונאמ םהיתושנש םושמ ,רחא בוחרמ
 -ידליל הרותה יציברמ ,םמחל ינתונ ןחלושמ םילועה הלומההו

 תא ולגהו -- קושה ןמ לגרה תולכ דע המחה ץנהמ ,לארשי

 הרתיי תוכז .הז םוקמל םהיקדרד לע םתרות תאו ןהילעב
 ליבקמ בוחר הנוילעה השרובל ןתנש ךכב טנירפל הלגלגתנ
 םוקמ ,םירחאה םיקלחה ול וכז אלש רבד -- ישארה בוחרל
 דחוימב רפש אל הז בוחר לש ולזמ םנמא .תונופטשל ןכומ
 ופציר אלו בוחר לש דמעמ ול וקינעה אל רפכה תובא יכ

 תורוש יתש ןיב חטשה .תותתוסמ םינבאב הועקיש אלו ועקרק

 םהירוחאמ םרוזה הבושיוה רהנ ידסחל היה ןותנ םיִתבה
 תקפואמ תוזירזב םירתנמ וימימ ןוילעה וקלחבש הז רהנ :ונייה
 לש ותיב ינפל ועיגהבו בוחרל דומצו ךומס לחנ ינבא ג"ע

 -תנחט רבעל וקיפא תא הטמ ומרז ,רענייטש בייל קחצי

 -- םהינש ןיב הררשש הווחאהו -- ולאמשמ רעזייל לש חמקה

 ,דגונמו ךפוהמב עופישב םיטונ םהינש .תרפומ -- רהנהו בוחרה

 ,םימהו השביה לש וללה תוינפת יתש .םורדל הזו ןופצל הז

 תונכשמ רוזא תא ותאו ,טנירפה תא השרובל וקינעהש ןה

 ןחוטה) "ויסדנהמ,,ל םיעמשנ םימה ויה םנקתכ םימיב .ינועה
 םיטעמ אל םישדח וחרטו ןייטש רעזייל 'ר לש "קפז,ה לעב

 ךרוצה ללגב ,המורד רהנה תא תוטהל ידכ םינבאבו םיצעב

 'הסורטיפ,ה ןכש ,ותנחטב ץעה ילגלג תא םהב עינתהל וימימב
 יד (יתוכאלמ םימ תמא) "ואריפ,ה תא האלימ אל הימימ

 םיבע יערקו םהימימ ואגו תדרל םימשגה וליחתהשמ .וקפיס

 ,םעוזו ינודיז רהנל הבושיוה לחנ ןגא תא וכפהו םימשמ וחנצ
 תוגגו תוטומו תונליא ,ץע תורוקו םישרק וילג לע אשונה

 ומלוע לש ורדג ץרפ זא ,המהבו םדא יעובטו םיתב וליפאו

 טנירפה ךותל רשי דריו סרה םימהמ קלחו רעזייל לש יטרפה
 לש הפתוש השענו השביה תושרמ ומצע תא עיקפה בוחרהו

 םש ללותשמה רהנל ונימי עורז תא ול טישוה .הבושיוה
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 םינג סורדו סורה ,םורזו ףוטש ףטוש ,טנירפה לש ולאמשמ

 דמלמה לסוי לש ותשא הרובד .תוציחמו תורדגו תורצחו

 דיל תועוקת ןהיתש וראשנש סרעבורג עלייב התנכשל תחווצ

 רבעמש םהיתונכשל תוקעוצ םהיתשו ,דדוב יא לעכ ,ןתיב
 ןלוק ןיאו -- ופוס דעו טנירפה ףוסמ ךלוה ןלוקו -- לובמל
 .םהילג ילושחנמ תולועה םימה תולוק תמחמ ,עמשנ

 בוחר ,רחא בוחר ,תועשה ןתואב תללותשמ הל'זי'צה םג
 .היה הרצ התואב אוה ףא ,הל'ז'צה לחנ תודג לע ןעשנה

 חותמה לזרבה רשג לע םיבצנ ,םייוג לידבהלו ,םידוהי ,םישנא

 המוד הזחמב םיפוצו -- םינשל השרוב תא הצוחו לחנה לע
 םיריד םישעוגה וילושחנ ינפ לע ףחסיהב רחא רהנ י'ע

 שפנ-תולשב םיכחמו םידמוע ,ןאצ תולבנו רקב ירגפ ,םיתפרו

 עבטה ינתיא ןאכ וכרעש היחה הגצהה לש יגרטה ומויסל
 רלדנסה ריאמ לש ותיב לש ותוטטומתהו ותעירכ -- איהו

 דמוע ולוכו השביב םיצחו םימב םיצח 'וקצוה, ויתודוסיש
 םלוא .םשעגתהב הל'זי'צה ימימל דימתה ןברק אוהו םיסנב

 םיטפרקה ןופצמ דרויה לחנה ותוא לש םימה תשרפ לעו שי

 והואשע אלו םילזונ תוסומע םיקחש יבע תורשח ורשקנ אל

 ינוכשו תוחונמ ימ לע תלהנתמ הל'זי'צה זא -- לעילב לחנל

 רשל, הויצש העשבו הבוטל םלפהש רצויל םידומ היתודג

 ,"םב ןונג םינומא רמש ,ריטמהל קירהל ,ןינעהלו ביבעהל רטמ

 לש ורעצב םירעטצמו ,תונופטש-ידומל הל'זי'צה יבשומל

 -- םילגו םירבשמו םילושחנ וז העשב וילע םירבועש טנירפה
 .םימש ימחרל עוושמ ןיידעו

 חרות אצת םהמש םיינע ינבפב ורהזה,

 "טנירפ,ה תמדקבש םיתבה תשמח

 ונעשנ (םהיבשות םהילע ורמא ךכ) "תלוגנרת"יערכ,, לעכ
 לכ םהל היה אל ."טנירפ,ה הצקב ומקוהש םיתבה תשמח

 תמיא לכ .םיעוערה םהיתודוסי לע בציתהלו םייקתהל יוכיס

 םימשגה תדירי רחאל ,הבישיוה לחנ ץורעמ םימה וצרפש

 םתדירפהש עקרקה תסיפ -- ויתודג לע םתולעבו םתואגב

 "הישימח,,ה הנכש וילעש המדאה תעוצר תא הכפה טנירפהמ
 ורבג םרט םובזעו םשמ וטלמנש וא -- םהיבשותו דדובמ יאל
 לכמ םופיקהש םילושחנה יכבנמ םירוצנה וארקש וא םימה
 עלבנ יכ םלוק עמשנ ילבמ הקוחר םתעושיו -- הרזעל רבע

 לע תובשחמ בשחו ירגנוהה קיצמה אב ."םיבר םימ תולוק,ב

 םרות עיגה -- הרבע םויב םהיבשות ולגשמ) .ףונה רופיש

 רחוס .ץראה ןמ דחכיהלו םה ףא תולגל םינבאהו םיצעה,, לש

 הירלצנקה ידימ הריתסה תוכז תא הנק הקסה יצע לש ריעו

 תוינשמ תותכסמו ארמג יפדו תוליפת ירדס וגפסש תוריקהו

 תיב לש תוקונית לש םהיפ לבה וורו ,םירוענו םינקז  יפמ

 תמליא "ןמא,, ונעו תוחנאו תוחמשב ופצש םילתכהו ,םבו
 ,שא תלוכאמל ויהו דוסיה דע ורערוע -- תוכרבה ירחא

 .(םהיתבשמ לע וקחשו םעלצב וחמשש ושע-ינב-ירונתב
 םיבולע םייחו "םלת,, לע םייונב םתויהב םארנו הבה

 הידודנ ךרדב הנכוש םהמ םיינשב .םהילתכ ןיב םיססות

 רלדנסה ס'הכרב -- שריה לש ותיבב -- אבא תיב תחפשמ

 רדח -- הריד לכו -- לעופה ןייטשניבור עשוהי לש ותיבבו
 הנבנש ןושארה תיבב :םהירייד םה הלאו תושפנ עבשל דחא
 הנוכמה ןייטש לקנעי ררוגתה "הסורטייפ,,ל ךילומה רשגה י"ע

 הנקמה תא הוולמ היה ףרוחב .רשיו טושפ םדא "ס'עטיא-לקנעי,,
 םעפ .פולסירפה ךרדב -- הניבוקובמ תומהב ירחוס ונקש
 תועבצא ואפק גלש תפוסב ורקב רדעו אוה עקתנ רשאכ
 לש ויתואלכמל רכשנ -- ץיקב .דעל ול ודבאו ורשנ ,וילגר
 תוניבג ןבג -- רמולכ ,ר"רשכ,כ םש השעו ץמייטש לכימ
 ןאצה וצבר םהיתפשמ ןיבש תורעיב ועתש םידוהי .תורשכ
 פי'עב םילהת יקרפ וארקב לקנעי לש ולוק תא ועמש ,ןהיעורו
 .םיבאשמ ןיב םיצצחמה םירדעה תקירש לוק תא רבוע ולוק דהו
 שממ ליח תשא -- אטיא .ונוזמ תנמ תא סלקנעי עטיא ותשא

 -תיבכ ,תואתנכשמ אלמ היהש תיב ,התיב תוכילה היפוצ ,התיה

 הולמו הדיל אבה לכב תרחוס ןיפנא ריעזב ''אידרבמול,, טובעה

 םלועב תוריפה תא קר התאר םייוגל ר"יפע ,הצוצק תיבירב

 הוולה הל רסמש טובעב הקיזחה "ןרק,ה תא וליאו -- הזה
 -- ץמייטש ריאמ תיב ותואב םהל ינש .והאדפ אל םלועמו

 (ותדובעב רהימש ינפמ ילוא -- רהממה -- "קאפער,, הנוכמה)

 חלשו ותיבל ףרט איבה הנממ היה ותכאלמב ץורח םיצע בטוח
 "תילכת,ל םבל תא וירוה תתב .םירדחל יכדרמ ונב תא

 .רלדנסל והורסמ
 דדנ -- רכשב דבוע עוצקמ לעב -- 'ןילזיג,ל השענשמ

 ילייטב .יוונ תא .דקפו ותוניכש תא רכז םש ותבשב .ץיבונר'צל
 -ה קוזיחלו ריע-ןבכ ותוא יגיצהב .רבח ונשגפ ריעב ותא

 רבח יאדוב :ידיב עייס זלה ...ימשכ ומשדיתפסוה "תודידי,,
 רגוב ינא ,חטב -- :אוה ינמדק ,יתינע םרט דועו .הבישי
 חוטבו ךומס ירבח ,ישילשו ינשו ןושאר קלח "העד-הרוי,
 -- אוהו לארשיב הארוה הרומ תויהל הז רוחב דיתעש היה

 -תליענ, תכלה -- דבלב תחא הכלהב היה יקב לכה ךסב
 ."לדנסה

 תנכהבו תיב תדובעב הזירז השא ס'ריאמ-היח התיה ומא
 .םהל התרכהש הריכל בציתהל ורחיא אלש ,םירבגה ינשל לכוא
 בטימ יפל ,תיבל תיבמ "תועידי הריבעמ,, התיה יונפה הנמזב

 תעשב םעפ ."ראודה,, ראותל התכז כיייעו תינליכרה תרוסמה

 וילוח תטימל האיבה הילאמ ןבומכ ,ישש לילב הצרפש הפירש
 לילכ הלע רבכ תיב הזיא תושחרתהה ןוויכמ תונכדועמ תועידי
 רוזאל הרבע שאה ,ה"ב :היפב "הרושב,,ו העיגה ףוסבל ,הובגל
 ינויבא תונכשמ םוקמ -- םהה םימיב הל'זי'צהו ...הל'זי'צה
 2 ..התיה היאכלחו השרוב

 -שרעה לש ותיב ןושארל הברעמ -- ינשה תיבב
 ידמ םילהת ירדס םייסמו םימש ארי ידוהי ס'הכרב
 אוהש המוגפ לענ .ועוצקממ רלדנס ,עובשה-תשרפ דמולו םוי

 ויפקשמל לעמ וא טיבמ היה וילא םיאבל .םימי הכיראה הנקית

 תמחמ ,תוארלמ היה עונמ ןירשימב ןכרד ןכש ,םתחתמ וא
 ? ידיחי,ב יתרמא עודמ) וחצחצל ותעש ול הקיפסה אל וימימש

 לקנעי ונב עיגהשמ ;(התיה הריסח תחאה תיכוכזה יכ
 יילוספ,,ה ינפמ ששח "שדקמ שיאה,, קרפל (ועוצקמל וסינכהש)

 אלש (הלש הכאלמה ילעבב העצעטצה אל זאד השרובש)
 הניבוקובבש הנרודל רקעו דמע -- ןותיחל וכרדב ול דומעי
 -הכרב, התנכשל "ראודה,, היח התלאש םיגחל התיבה רזחשמ
 רמולכ) + הכרב ,ךנב םש דמל המ :הצקעל תנווכתמכ ,'שרעה
 הבישיל-רעונהדינב לש םוקמה ןמ האיצי לכ יכ ,הבישיב

 תויהל לבא ,דמל -- דמלש המ לכ :רמאתו הכרב ןעתו (עמשמ
 לארשיל הלע ןייטש בקעי .(טייהשטנעמ) דמל יאדווב "םדא,

 תיבה: ןקורתנשמ .ץינ'זיו-ידיסח לע הנמנו הפיחב ררוגתמו



 השרוב ןורכז רפס 2

 לפאו רצ רודזורפ .אבאל לודגה רדחה רכשוה ,וילעבדויבשותמ
 הלעהש ,םלוס בצוה תאז הסינכב .ןטק רדח ןיבל וניב לידבה

 ודרחוה םעפ אלו תויח תוברל םג) הילעה לע תופועו םדא

 תחפשממ תפרוט היח -- היימנה לש הרוקיבמ םילוגנרתה
 :תומש םהב התשעו תופועה תא תדקופ התיהש םילותחה
 רחאל ורייתשנ שאר יקולמ ףנכ ילעב רפסמו תוצונ לש ןנע

 תיבל זא התמד הילעה .ויפב ופרטו קנוחה לש וטלמיה

 תוטמ יתש ובחרל וחנוה ,אוה ףא רצ ,ינשה רדחב .(םייחבטמ
 סנכוה הז רדחל .הטימ לכל ןולח ,תונולח ינשו ,ןהיניב זגראו

 רעד ליטומ שיאה םש .םינומשל לעמ םהינש ,םישישק גוז

 וררוגתה םינפלמ .עקרעלסערב יד לחר השאה םשו רעלסערב
 םיצע תשורחל רפכב ,השרובל חרזממ מ"ק 40 לש קוחירב
 שרומרמ ןיב לובגה תא הווהמ הז םוקמ) ומש "לוסעש,

 .(השרוב לש תילפיצינומה תושרה וקו הניבוקובל

 םהיקסע ,תינמז םש ועקתשהש השרובמ םידוהי תצקמ
 וחריאו םדי וחלש הריעז תואקדנופב םג ,םיצעה רחסו תודיקפ

 .הרזחו הניבוקובל השרובמ םכרדב םיבשו םירבוע
 ןיאבו םהיחרוא תושרל םהירדח תא ודימעה לחרו ליטומ

 וכרע םגש אלא ,דבלב וז אלו .ףסכ ןיא םנח -- םלשל םהל

 תעלו .ךרדל הדיצ םהל וקינעה םגו ןשד אלמ ןחלוש םהל
 .םהיכרצ תא םהל ואלמיו השרוב ידוהי םוכילשה אל םתנקז

 ייטנירפ בש םיבשותהו םידמלמה רתי

 דונעג לסוי -- םהרבא סעצרובד-- ריאמ ,ןרוהנייא לסוי

 לש וידמלמ םתעברא) סעסיר -- שריה רטלא ,תרטוטחה לעב

 -בקעי ,לאוי ,ס'דודדליטנוי ,סלסוידהמלש ("טנירפ,,המ ש"הוכ

 .דועו אריע
 -- עשוהי ןייטשניבור ,(ותשא עקע-הוח) רעלדא-הירא

 .הנינילפב הזנירבה תישעתב "םיררשכ,,הו הרסנמב לעופ

 ;(הלגע לעב םג ןורחאה) םיחאה ןייטש המלשו רכזנה לקנעי

 לידנמ-השמ רעטפא ,םינצבקה ריבא -- רבורג שריה-המלש
 תריכמל ןויכזו תונח לעב -- ףלוו רעטפא ;ץע תשורחב דיקפ

 לדיא ,ףלוו ןייטש .םימי תוכיראל הכזו לארשיל הלע ,חלמ
 לרתלא ,ןתבחה לשריה ,לשיפ קיציא לש ונב) קיטשרעה
 רעד לידנמ ,הנחטה תלעב לסינ ותשאו םלושמ רלדא ,רלדנסה
 דירפ ,רעזייל-אנח ,ארזע  ןייטש ,השרובל ץוחמ דמלמה שקול

 ,דמלמה ןועמש ונבו הלייק ותשאו ןלבה רעטפא ךלמ ,המלש
 ,(הסורטיקהמ דמלמה לקסאח לש ונב) ,רלדנסה קלופ רזייל

 -השמ ,היתונבו הינבו לסיז-היח הנמלאה ,שריה הדיא-לקסח

 ש"ע) .י"רג'עגושמ רד, | הנכמה קלופ-יכדרמ סעקע לאומש
 יפל תויגוסה תא עדיו פ"עב ארמג דמל אוה (ת''תב ותופירח

 .תורושו םיפד
 ותליבחבו דמלמה סעצרובד ריאמ ידיב תויובש וניניע

 הרוחס .תציוצמ תילטב ףוטע רורצ הז םדא אוה אשונ .וידיבש
 ורבעש ךר זצינ : םתושרמו םילעבה תושרב ,תבחסנה איה הרקי
 ןדועמ ליתשכ רבעומו וירוה ןגמ שלתנ םיביבא 5--4-מ וילע
 וז הפיטע .ויכינח םע ויגהנמב רזומה דמלמה לש ורדח-ןגל
 ךרדה תא םילעהל איה היושעה -- הקוחשהו היוהדה תילטב
 שדוקמה ואלכב רפרפמה ללועה יניעמ וכנחמ תיבל ויבא תיבמ
 ידכ תשדוקמ הפטעמב וכרד תישארב ועילבהל הלוגס וא --
 ?ידוהיכ ולש םייחה ביתנל ותאצב ורישכהלו ורהטלו ושדקל

 ויתוחירצ תמחמ תואדוב עובקל העש יפל ,ןתינ אל הז רבד --
 דושו סמח תוקעצ ,תילטה ילפק דעבמ תוצרופש תוקונחה

 הבונג הרוחסש ,לוכת-יספ ץבורמה קשה ךותמ תוקנזמה רבשו

 לש םוחרה םבל -- ול עישומ ןיאו -- רענה קעוצ .וב הנומט

 סעצרובד ריאמ לש ובלו רבדמב םינעיכ ,רזכאל היה וידילומ

 ותבוטלש םיעדוי ודמלמו באה םהינשש ינפמ ,ןכש לכ אל --

 דליה ךרשי םידחא םימי דועבו םינווכתמ םה קוניתה תבוט
 דמלמ ,ריאמ לש ורדחל םיכילומה טנירפה יליבשב וכרד וילאמ
 .םיקדרדה

 ןתבחה ילשריה

 הקלמה דמלמה) סעצרובד ריאמ לש ורדחל סנכנ יכ םדא

 אללו העדוה אלל ,חתופו לאמשל היה הנופ (..אטח םרט
 תוטמה-רדחו חבטמהו "רדחה ךותב והירהו -- תלדב השקה
 תיבו -- ןימי דצ רוחבלו רתוול אפיא בטומ .דועו הירלדנסהו

 רד לשריה וא) ויניע דגנל דמוע ןטקה ילשריה לש ותכאלמ

 תינמרגה הלמהמ שבושמ םש ,תויבח השוע -- ןתבחה-רנדוב
 תוחול םהו םידומל תרישק התיה ותכאלמש ,רשוק 'רעדניב,

 לשריה אוה המוק ןטק .תויבחה תיישעתל םיקושיחב ץע
 המוד ורוביד ,וג שולח ,(ונמיה תולודג תויבחה םיבר םירקמבו)
 ימורממ הילא דרויה שבי ףופנא הולנ ותפשל .לותחה תלליל

 תא ןיקתמ אוה וידי םצעב .ונושל תא םיניבמ ישוקבו ףאה
 ירזגב בצחמ היה ,םימופב ,םקילחי הריצפבו םרסנמ תוחולה
 ביבסמ ויחאל שיא תוחולה תא קדהמ ,םעיצקמ העוצקמבו ץעה
 קיזחמ ילכו -- םהיקושיחב םקשחמו םיעצקוהמ ץע סוקסדל
 .ילשריה לש ותכאלמ תיבמ אצוי הכרב

 .(א ,א ריירב) 'גוגדפ -- ןומא ''ןומא ולצא היחאו, =

 ןכשמה ילכל לכירדא -- ןרוהנייא לסוי דמלמה

 הרותה תא הנכמ הנושארה ותשרדב לודגה שרדמה םא

 לדגמה ןמוא -- דמלמ, רמולכ 'גוגדפ אוה -- ןומא, םשב
 עודיה דמלמה ,ןרוהנייא לסוי ותואו -- (כ"מ יפל) תוקונית
 התנמוא תא ול רחב השרובב םידמלמה תירק טנירפב רתויב

 החגשההש ללכ הומתל ןיא -- תישארב-השעמב הרותה לש

 הרטפנש) לחר ותב לצא רוגל רובעל ובלב הבשחמ האיבה

 הלע -- דקומה לע תולעל תחתו ןגריבנביזב (היבא ינפ לע

 היה ןייד .תפצב כ"ונמו םיעשתל לעמ םימי ךיראהו לארשיל
 לודג היהש תמחמו ןרוהנייא םייח םהרבא 'ר ומשו הבישיוב
 הלבלבתנו ךורע היה אל ונחלוש לכאמו חמקב ןטקו הרותב

 תא לטנו בשיו ךלה -- תוכרב-יקפס ולצא ודלונו ותדועס ול

 יצע,,ו "תיבה : תוכרב,, ,וירפס תא בתוכ ליחתהו ודיב הצונה
 םילכאממ ןיגהנה תכרבב םרקעב םינדה םירפס דועו "הלועה
 ויה אלו שרומרמ תושנ לש םילישבתה יתבב ורמגנו ושענש

 היה םנמא .וינפל ומדקש םילודגה תוכלה ילעבל םיעודי

 טירפתה טועמ ינפמ וב שומישה רצבנ לבא ישומיש רפסה
 תיב היה אלש אלא .רוזיאה יינע לש לדה םנחלושל שגוהש
 ינש .הל הצוחמו שרומרמב ןייעמה ינפל חנוה אל הז רפסש

 ויה אלש השרובב ובשיתהו םייח-םהרבא 'רל ול ודלונ םיגב

 ןמ ואצישכו םהייחב תושעל ולידגה לבא ,הרותב םילודג
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 -- ץיבשואל ואובב בקעי 'ר :והואצי בוט םשב -- םלועה
 הקינחה-תיבל והוסינכהשכו ומע איבה לטיקהו תילטה תא
 ךכו תילטב ףוטעו (קחצי ונב רופיס יפל) לטיק היה שובל
 היהש) לסוי 'ר .'הל לילכ הלע םהבו ארובל ותמשנ תא בישה

 ,הנומאב ותכאלמ השעש יקדרד דמלמ ,(ש"הוכ לש ודמלמ
 םילספס לע םשו לושיבה תיבב וידימלתו ורדחו אוה היה יורש

 תוקוניתה ובשי תוטמ יתש ןיב ןותנה ןחלושה דיל םיכורא
 .םהילע דקפמ לסויו םיחותפה םהירפס לע םינוכר

 המודבש הזב היה דמלמה ןרוהנייא לסוי לש ודוחיי

 ןיריכזמ ויה,,ש (חל ,פל אמויב) וילכו שדקמה השעמב ןיאיקבל

 ,לודגה ןהכה לש דרשה ילכב לסוי היה יקב -- "חבשל ןתוא

 רקיהו ןחה ינבאו בהזהו ןבולה-ידגבו "עפש,ה תנוע אובב

 בהלושמה םנוימדב םנחו םרהז לכב ןמצע תא ןיארמ וליחתה
 "ידוקפ,, דע "המורת,,מ ,תוישרפה יפד לעמ ,םיקדרדה לש

 טטרב אוה סנכנ :דמלמה לסוי לש הלודגה ותעש םג האב

 תסירד ןיאש ,ןטקה רדחה אוה -- "ריקלא,ל השודק לש

 וירחא תוטיבמ םהיניע -- םידימלתהו השא דוליל וילא לגר

 ףלוש םבר ירה "השמ ירחא וטיבהו,, תניחב : האריבו הדרחב
 וידיבו בש אוה הנהו "ןכשמה ילכ,, תא ויזנג תיבמ העש התוא

 וליחתה םינטקה תובבלה .ריינ םייושע הנוהכ-ידגב לש אמגוד

 חתפמ יברהו תולעפתה ךותמ דריו הלע ,םהיזחו ,םיטטור
 תא יח ומכ ,םהיניע דגנ גיצמו םיטמקה תא רשימו ךלוהו

 ,םכינפל םיחנומ וילכו ןכשמה הנה :רפסב םיבותכה םיקלחה

 ללק תשוחנ לש תוחבזמהו וילכו ןחלושהו הרוהטה הרונמה

 םיבועו םתמוקו םבחרו םכרא תא הנומ ליחתמו -- רוהט בהזו

 ירענמ רענ -- "דופאו ןשוח,ב תושעל אילפמ אוה םלוכ לעמו

 ושיבלמ ףסוי 'ר :"הלודגל הלוע,וו ומוקמ תא חנוז "רדח,,ה

 --  םינבאה הרשע-םיתש וילעש ןשוחב וטשקמו הנוהכ ידגב

 טרפ לכ לש וביטו וחבש תא הנומו לארשי ינבל ןורכז ינבא

 שמוחה יפל -- תירבעב הלחת םינושמה םתומשב ארוק ,טרפו

 -לתהו חבטמהו תונחהמ החוקל הפשב ,שידייב -- וירחאלו

 םהילאמ ואובי םיישקה !? םריכמ אל ימ -- ןחלושו ןורא : תשוב

 רזהו ,תותחמהו ךסנה תוסק ,תואלולהו םיסרקה םהו --

 םימרוג והשלכ חרוט .ותא ומשו רזיבא לכ ,אלא -- בוכרכהו

 דחא דמוע ןאכ .תובוטה םהינבא םע ןשוחבש "םירוטה,, ול
 -ידמלמ ולא) "עיקרה רהוזכ םיריהזמה םיברה יקידצמ,,מ

 ינבא ביטב ןיבמו חלוממ רחוסכ ליגרו יקבכ םגרתמו (תוקונית
 ינב רפסמכ אוה ןרפסמש ,שא-ינבא ,ןקרבב תוקיהבמה רקיה

 ינבאכ תוססונתמו םימותב םיצבושמו םירואב םיעקושמ ,בקעי

 לש תוממורה תמיאמ דעורה דליה ,אוה --ןרהא בל לע רזנ
 "תקרבו הדטפ םדוא,, : (ינועבצ ריינמ תויושע םינבא) דמעמה

 הלענ "ןיבור,, -- םדואה תא ומגרתבו םירוטה רתי לכ ןכו

 ןיבור אוה -- ןבואר לש ונבא איה וז ןבאו ןעיש ,ותנבהמ היה
 אלא וניא "קרימש-ךפונ,ש רעיש אל ןכ ומכ ;םייוגה יפב

 דנקרמס יכלמ לש םרתכב הצצונש הבוט ןבא -- דנקרמפה
 ,היקרוטמ האצומ ש"ע -- סוקרעט -- םשל,, כ"כ ;ודוהבש

 םייסו "הפשי,, -- הרשע-םיתשה ןבאל עיגהשמ םלוא .המודכו

 םוגרת אצמנ אל עודמ -- הומתל ליחתה -- "הפשאי א ןוא
 הבוט ןבא שיש העידיה ונממ הקחר יכ -- הז םשל םג

 יפב ושבתשנ תומשה לכש רורב .םיפטי םשב תארקנה

 -- השא,  ,"רטונרפיפ,ה לש ולרוגב הלע ךכ .םידמלמה
 לע הלעה אל ללכ ."ץלוהנסמיפ אמוג,, "רעפוא -- רעייפ א

 םינקזה 'ע לש םמוגרתמ ובורב חקלנ םוגרתהש ותעד
 הרותה תא ול ומגרתיש ,ינשה ימלת ןימזחש ,םילשורימ

 -ירבע,,המ ויתועידי תא רישעה ןרוהנייא ףסוי 'ר אוה .תיגויל

 "הניארו הניאצ,,ב טטיח ,סולקנואב ץיצה ,י"שרב ןייע ,"שטייט
 םינטקה םיבשויל ורסמ -- ואצמשמו שוריפה תא אצמש דע ---

 ןרוהנייא לסוי לש וטפשמ הכו וגהנמ הזכ -- ןחלושל ןיבוסמו

 .םימיה לכ ,טנירפהמ

 דמלמה לכימ-המלש

 -המלש 'ר אוה ,"טנירפ,,ל ץוחמ בשיש ,ינדמילש דמלמה

 תובולש ץע תורוק היה יונב ותיב .לודגה יברה בוחרמ לכימ

 תיבה היה המוק ךומנ .ץוחבמ תודיוסמ ויתונפדו ויתויוזב
 וידימלת תעיס .םה ףא המוק ילפש םינבמ ינש ןיב עוקשו

 ותסנרפו ליאוה .םירדחה ראשב וטלקנ אלש םידלימ הבכרוה
 -- חספ וא תוכוס ימיו םינפ ול הריאה אלו התיה הקוחד

 דחא בר-יב-רב ףא ול וסינכה אל "םירדחל המשרהה,, תנוע

 תיב ירוקיב ךרעו וילגר תא אשנ אלא ,שאונ רמא אל --

 .םהמ ול ץרק ולש רדחל דמעומ-קפס לש ולצש תומוקמב

 "רמוחהו םידימלת סלכאתנ "רדח,,הו םיבורמ םימי ורבע אל

 הניב יטועמ םידימא ינב וא תלוכי יטועמ םירוה ינב םידלי

 הנושארה ע'החלמ יהלש ימי םימיהו ליאוה .םלכשב םירגפמו

 לש ורדחל יכרד הללסנ -- וינעמ ץלחנ םרט ל"ז אבאו ויה

 .לכימדהמלש

 - ?םהימ הניבו לכש יטועמ -- ,תלוכי יטועמ ירה

 ול ודמצ יאנג םשש ירדחל רבח יל רוכז םהה םימיהמ

 ךלמל הנשמ לש ומשכ היה ומש -- רמולכ ,"שירדנאב

 ,רוחו תלכת היה שובל ןושארהש אלא -- יכדרמ ,שורושחא

 טפורמ עבוכו םידגב יערק -- ןורחאה וליאו ןמגראו ץוב
 םיבוט אקוד -- רוע-ילענו ופוג לע ולטוה המוהז תנותכו

 אל ןכש ,היה עוקצמה ילעבבש םיסחוימה ןמ רלדנס ויבאש)
 ןיקתה לענה לש םינוילעה קהילח םא יכ ,ןיכמ היה םילענ

 -- "רעטכירעה,, ..."רלדנס,ב םתכוי לבל) ול דחוימ םשש

 התיה היולת תיחצנ תלזנו לושירב היה שובל הז רענ (ןיקתמ

 --  גהני ןועגשב -- וגהנמבו ,וכוליהב לבלובמ ותויהבו ופאב

 תעד ינב ללכמ ואיצומה יוניכ -- "טומ,, ראותב והוריתכה

 ליכר ילכור) .וב עוגפל הצורה לכל הרטמ השענ התעמו

 אקודש ,רענה לש ותחנזהב המשא תגרוחה ומאש ושחלתה

 אל ךכיפל (ןוקתל היה רשפא "ןיקתמ,ה ןב תאו) היה זירז

 לש ורדחב שחרתהש המ .וילגרב ופחד אלש רדחב דלי היה

 המכ סנרפל,, היה רשפא םידומילה ןחלושל תחתמ לכימ-המלש

 וילגר תא אוה ףא ןמט אל ףחדנהש ןבוי וילאמ ,"םירדח

 .םיתעבש תחא הנמ ,םיטעובל ,םהל בישהו ויסנכמ תחלצב
 וטעבנש תוטיעבה לכ וכרכנ -- םילגרל תושר הנתינש ןויכ

 ול רצב .יכדרמ לש ויערכל ביבסמ ,ןחלשל ןיבוסמה י''ע

 המ ,הפב אלא וז העשב וחכ ןיאש ותעדמ ןיבה ,שירדנבל
 ,יבר :םיעיקר תערוק הרידא החירצ לוק םירהו םק !השע

 הזה טעבב התיה ילגר םגש ,ונינעמ דמלה רבד !םיטעוב

 0!? רוביצה ןמ שורפת לא,, ל"זח תרמא הלח אל ןהילע םולכ)

 זחוא תולוק-ילוקב גאוש ליחתה יכדרמשכ ירהש ,ןכש עדת

 .התטעיבבו התלקלקב הספתנש ,ילגרב "יטקילד סופרוק,,כ ,היה

 ילגר תריסמב קפתסה אל טעבנה .ויערכ ןיבל הקחדנשמ
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 םלוע,ב הרגתה רבד תא איבה אלא ,יברח לש ותושרל

 .יבאל -- ויבאו ,ויבאל "ןותחתה

 "םא תרות,, םיינפח אולמ אמאמ יתלביק התיבה יאובב

 טבש ינממ ךשח אל אבאו .הנמיה תובוט ברח תורקדמש

 ינתונעל ותחכות התיה היד אלא ,הלילח ינכה אל -- ונושל

 אמא לש הרעצ היה לודגש המכ דע .יתאטח לככ םיילפכ

 תחכות יפל ךירעהל ןתינ םנב-ילולעתמ אבא לש ושפנ ןובאדו
 העש התוא היה ןותנ יבל לבא -- ילע וריטמהש םרסומ

 ובל בוטו וימחר בורבש בוטה םדאל ,ול יתמרג המ ,יברל

 ונדמע אלש דבלב וז אל ,תעכו .ורדח ירעש תא ינפל חתפ

 -- !יאנתה והמ .וידימלתב השוע ינא החרקש אלא וניאנתב

 ינלבקל תואיש דמלמ אצמלמ ןיצקה לכ אבאל ולכשמ יכ

 ול עיצהו לכימ המלש לא ךליו וילגר תא אשנ ולש "רדח,לל

 דמע הז ביטמו בוט ידוהי .ןינמה ןמ דימלתכ 'וטישכת, תא

 למלמו ןכ תואל ושארב עינהו אבא-תינפ לש הדוסב דימ

 רשפאש םותסו השעמל םדוק םדקומ יאנת ןמ ומפש תחתמ

 םורגי אלו ,"דימלת,, אהי ךנבש ,ףלוו 'ר ,חאר :ךכ ושרפל

 המלש :ויה הקומע הנומא ילעב יברהו באה ,םהינש .תורצ יל
 ביחרישכל ל"כש תא ול ריזחי ףלוו 'רש ןימאה דמלמה לכימ

 לש ויתונוזמ בצוקש ימש ןימאמו היה לחימ יבאו ,'ה ול

 אלש חוטבו "רפס ודמלל קוניתל תועמ,, ןיכמ םג אוה ,םדא

 | .םהינש תא חפקי
 רשגה הלעמב הלוע ינאו םימיה דחאב -- אלפ הז האר

 חנומ החישמב רושק דב ךירכתו הסורטיקל טנירפהמ ךילומה

 והרסומ ,יתיבל ינא זפחנ וקדבל ילבמו ,ומירמ ינא .ינפל

 רורצ וב הלגמו ותחתופה ,הילוח תטמ לע תבכושה ימאל

 וריזחהל ךרדה הלטינו לפנ יוג ידימש היה רכינ .ףסכ תורטש

 יסמ ףלש אבא .םירהה ירכיא לש הבבר ןיב והשקב ךל--וילעבל

 המ ?ריזחהל אוה ךירצה -- "תואיצמ ולא,ב ףדפדמ מ'ב

 שואיי,,ו "תועמ אצמ,, ירחא בותכ המ + ם"וכע-תדיבא לש וניד
 תא אבא אצמ אלש דעו -- !"תעדמ שואייו תעדמ אלש

 ךותל םתבחת ,קנראהמ תודחא תורטש אמא הטמש ,הכלחה

 ,לכימ המלש 'ר תיב לא הצור :ינתפחדו ידגב סיכ

 אל ףסכה ראש לרוגב הלעש המ .ךידיבש ףסכה תא ול ןתו

 הכלה -- ! שקיבש הכלהה תא אצמה -- ףלוו 'רו) יל עדונ

 אמאש ותחמשל הארו אצמ תרחא לבא ונמיה המלעתנ וז

 לש -- ובר תדיבאו ויבא תדיבא,, :הכלהה יפל הגהנש איה

 רבודמ םא -- שרפל םג רשפא יכ ;"'וכו -- םדוק ובר
 .(באל םדוק יברה -- "הדיבא,,ב

 .השרוב ידמלמ רתי לש ןתואל התיה המוד וידומל תטיש

 -יבתכמ בותכל,, ויקדרד תא דמילש לכימ המלש םהילע ףיסוה

 ינולפמ שקבמ ינירה,, :םיבתכמה וליחתה הככו -- "רחסמ

 רעפ -- יאלאמ -- השלשו הטיח תונורק ינש ראושמטב בשויה

 תא הנשי לכימ-המלש 'רש יתיכח םינש המכ ."עמאנכאנ
 אל חמקה תא) 'גרובניולקל ראושמטמ תוחפל "לזירג-הרוש ,ה

 הרוחסב קבד יברה ןכש ,תרחא איטמקרפב ופילחהל יתשרד
 יתייה ינאש ,םיבערה תא עיבשמה םחל הנממ םישועש ,וז
 םיעברא ךשמבו .הניש אל יברה לבא (םהמ דחא םימיה םתואב
 רפסמ ותאו ,הרוחס התוא ,תבותכ התוא -- ותודמלמ תונש
 .האובת לש םינוגאו

 ררבתנ -- דבלב הכלהל אל לכימ המלש 'ר היה רחוסש

 השע המ -- ןקורתנ ורדהו דחא-דחא וידימלת וטמשנש רחאל

 1 דציכ איטמקרפב קסעו ךלה -- !ותעוצר הרצקתנש דמלמה
 והאלימו ןנייה לגיופ בייל לצא תיבח הלאשהב חקל --

 רכמו קושב הדימעה ,(טוקרוב) םיילרנימ םימ לידנאהב

 בישהל ץיק-ינוברחב ןנוצו ירט טיקריב סוכ םיבשו םירבועל
 רייתשנ אל הקשמה .םתפש שביתו רחינ םגורגש םידוהיה שפנ

 וילע םוי ידמ ףיסוה לכימ המלש יכ ,ודעומב דדוב בר ןמז
 השעיש ילבמ ותסנרפ תא אצמיו תוריפ רקיעב ,לכאמ ירבד םג
 תאו דובכב ומצע תא לכלכיו ,וב רופחל םדרק הרותה תא

 רזייל-רתלא ונבו אוהו ,היוד שרע לע דעס ,תקתושמה ותשא

 התוא םיאיצומ ויה (תונוורפה תכאלמ דמלש םכח דימלת)
 החכנ הטיבה םשמו זגראה לע התוא םיבישומו הילוח-תטממ

 הטבמב םידליה בלב תרומרמצ הריבעהו תוששע םיניעב
 תמחלמש ויתוריקב שדחה ץחרמה תיב דמע ותיב לומ .אופקה
 םרט תותלדהש תמחמו ונינב תא הקיספה הנושארה םלועה

 םוקמה רשכוה ,תוזוזמ ןיאבו .תוזוזמ ןהב ועבקנ אל םג ,ובצוה
 תנצח ירחא םיבשו םירבועש ,ןילילו תוחור ןידיש ינימ לכל

 עקוב םידקרמ םיריעש לש עורפה םקוחצ תא ועמש ,הלילה

 הנבמש ,רדחה ידלי .המיא יליפמ ,תונולחה ירוח ךרד ףצפצמו

 ךשמ והואלימ ,תויונפה םהיתועשב םהיקחשמ יכרצל שמיש הז

 -- םיבבותשמו םיזילע ,וימלואב וצצורתהו םיקחשמ לוק םויה

 וציצי אלש ,םהינפ םיכפוהו םיכלוהו םידדצמ ויה הלילב

 "םררחיש,, ףרוחה תולילב .ןיקיזמו םיצל םיאלמה ויתונולחב

 יבר לש וידימלת ושעש ליחב רכזיהל השק .תע םרט יברה
 םירוהה יסיכב קדב אלש לכימ-המלש 'ר הבוטל רכזיי ,םרב .הז

 וימימו בותכו אורק םדמיל םש ,ורדחל םהינב תא סינכהו
 .וידימלת לש קומצה םרשב לע םילבוח לקמ ריבעה אל

 דמלמה לש ותרידב םינכושמ 'םירדח,ה ויה ללכ ךרדב

 רדח ול שמישש רדח ותואב ,רמולכ ,הרוכש הרידב וא ומצע

 יורש 'רדח,ש וז החפשמ .חבטמו לכוא ,תוטמ רדח ,םירוגמ

 ,תבשל טרפ ,עובשה תומי לכ הנחלושל הבסה אל הכותב

 ימי תשש לכל וידימלתו דמלמה תושרל רסמנ רדחה יכ
 רחא הכאלמ לעב וא ,רלדנס םגש הרק םיתע .םהיברעו השעמה
 ירוח ךותל ץעה ירמסמ תא וסנרוקב סינכהו ופרפרש לע בשי
 ,הברדא ,אלא ,תוקוניתל ללכ עירפה אל הז רבד .תוילוסה

 םתבשחמ תא גילפהש עושעש ,םרובע תאז התיה היצקרטא
 .םיממעשמה םיינוגדחה םידומיל ףרצל המ העמק

 תוארל ליכשהו תושעל ליכשהש דמלמה

 םידודנ עבשש ןבר תיב לש תוקוניתמ השרובב היה דלי

 ,וטבש תא ונממ וכשח אלש דמלמל דמלממ וצצורתהב ,היה

 ךויחהש הז זילע דמלמ לש וידימלת ןיב תונמיהל היה הואתמ

 ויבא תיב ינפל הז דמלמ רבע תובר םימעפ .וינפ לעמ שמ אל

 ורדחש ,וילא תוקקושו תודמוח םיניעב אבא ץרק ורבע ידמו

 ינפמ .ולבקלמ קמחתה הלהש אלא ,ותיבמ קחרה אל יורש
 ותושרל ואוב תא רחאי 'דומל רכש,הש ששחמ רשפא -- !המ

 דמעומהש תמחמ ילוא ; (רענה יבא לש ויסכנ דובא ימי םימיהו)
 וילע שיעגהל לולעו יסדנוק ,ימניד ידמ רתוי ויניעב הארנ

 (ןוילעה בוחרב התיה תפחרמ תאזכ העומש) .'רדח,ה תא
 לבקתי אלש ,ונב לע ודחי ורבח םימעטה ינשש םג ןכתיי

 ורבע אל ...ןינמה ןמ דימלתכ ,הז ףסכנ דמלמ לש ורדחל
 דימלתהו השרובב ובשומ תא עבק ינויצה ןויערהו םיטעמ םימי
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 בורק היהש י"פעא) דמלמה לש ורדחל ותעשב לבקתנ אלש

 םיררועתמה רעונה ינב לש םהיגיהנממ דחא היה (החפשמ

 .השרובב רבע תפש ירומל ןושארו שארו תימואל היחתל

 תליפתל ותכלב ,דמלמה האר ,םיריהבה ץיק ימימ םימיה דחאב

 םירפסו תובשו תורזוח השרוב תונב לש תועיס-תועיס ,החנמה

 ןהיפמ אצוי גונעו ךר ,לולצ לוקו ןהידיב תונורפעו תורבחמו

 ןגנתמה תירבעה הפשה לש הלוק אוה -- וללה דמח תונב לש

 -תותכ ויה תורהונ תותבשב .קודקדב םיחוכיו יווילב ןנושל לע

 תובאהו -- תונבה ןאכ דע .הירוטסיהב תואצרה עומשל תותכ

 -- תוהמאה ,םינטור -- םינקזה ,םיננרמ םירגובמה ? םירמוא המ
 .ןיע תיארמל חנאנ -- בדנתמה הרומה לש אבאו תולכור

 הגאדה יעורז אבא ינפו תיתוברתה הכפהמה תא דמלמה תוארב

 םא ?חנאנ התאש ידידי ,ךל המ :ולאש ,ונב יללעמ תמחמ

 תורסיימ ךנב ללגב .יוד ילע יבלו ךרעצמ לודג ירעצ ,רעטצהל

 ,ידימלת ןיב תונמיהלמ ונממ יתענמש הז לע ,יתוילכ יתוא

 םיאבה תורודל םושרלו ונישעמ לע בותכל הז רענ אוה דיתעש

 ,ינווע תא הצראש ןושארה היהא ינאו 'ונתרובג תולעפמ, תא

 ,דמלמה ינולפ :וב בותכל ותוצרב ,ודי ךותמ יטע תא יתחקב

 קוציל יתיכז ,וידימלתל םינפ ריבסמו ןוגה םדא ,יברו ירומ

 דועל ילספסב םוקמ רסח םא ,ינחלוש היה רצקה ..,ודי לע םימ

 ונב תא דמלל ויבא לש ובל תואת יתאלמ אל עודמ -- דלי

 לתחפיקו ימש תא יתחכיש יתלוא בורבו השע יתלכסה ! ? הרות

 אל ונחנאו אבינ המ עדיו הז קהבומ ןדמל אבינ ...ירכז תא

 םוקמב םלוא ומש תא םסרפנ אלו רתסלפ 'ותאובג, תא השענ

 דע התכוה וחורש ,הז הפי שפנ לעב לש ורכז אובי רחא
 ונואכדו ונובצע לע רבג אוהו הכמנתג ושפנו עסתשנ ,אכד

 דיב ויחא רתי םע ולפנ דע ,ול לכויו רמה ולרוג םע רשיו

 .ד"יה .רצ דיב השרוב לופנב םידז

 םידעומ םיאטוח -- תוקוניתה

 'ר ומשו ןותחתה הצקב השרובב היה תוקונית דמלמ

 ךותל סחוד היה םימש תכאלמ ,ותכאלמב ןמאנ .רעזייל השמ

 -ב םיחיכשה םידומיל ראשו ארמגו הנשמ ,ארקמ וידימלת

 ויכינח לש םבלב תעט ןעמל .ולמעב הכרב הארו ."םירדח,,

 .אטח תאריו 'ה תארי ותרות לע ףיסוה ,/ה תבהא תדממ

 ירה הלפתו דומיל ידכ ךות תינקנ הנושארה הדמהש העשב

 תחכות י"ע םירבסהל תקקזנ ,אטחה תארי ,הינשה תרדחהל

 וידימלת תא חיכומ היה רעזייל השמ 'רו ,ןישובכ ירבדו רסומ

 םה אלו אוה אלש ,םיזולנה םהיללעמו םיערה םהישעמ לע

 לכב המשאה םיכרה לע ליטהו םק -- + דציכ .םביט המ ועדי

 םידלי תצקמ ופסנ :השרובב עריאש ער הרקמו ןוסא רבד

 תמצעב ריוא גזמ יוניש תביסמ ,םבאב םדועב םמלועל וכלהו

 ץיקה ינוברחב וא ארונה חרקהו גלשה תדר םע ,ףרוחה

 -- ח"ת לש ותיולמ רזחשכ !םימשא םתא -- זומת תפוקתב

 .םיפסאנ דסח ישנא םכללגב -- םדקדק לע ובל ירמ תא ךפש

 הטטק לכו הלקת לכו הלחמ לכו רבד ,ריעב היהי יכ בער

 השמ 'ר שפשפ אל תורצה ימרוג תא -- תוינערופ ינימ לכו

 אלש םישדקה ןאצ ןיב ,םה ורדחב יכ ,םוקמ םושב רעזייל

 -- תוקונית לש תורענ השעמל טרפ ,םהימימ אטח םעט ומעט

 אבו ןמדזהו םויה יהיו .ןוסאה רוקמ רתתסמ םכותבו םש

 'ר ,יברה לש וינב ריעצ :דאמ רעצמו ביצעמ הרקמ ודיל

 תמ ותב חקולו רתלא 'ר ברה ויחא לש ונתח ,וינ-םולש

 םימיב היה ןנוכתמ םולש 'ר .וימי ביבאב ודועב ,הקישנ-תתימ
 רקיעבו תישפנ הנכה ,אבצה תרקבל תובציתה תארקל םהה
 םידוהיה ןיב ידמל תועודי ולאכ תונכה .הדוקפה םויל תינפוג
 הניש ידודנ ,םיפוגיסו תומוצ .וז ךרדמ התטנ אל השרוב םגו

 תדעו ינפב הדימעל ומדק ב"ויכו הצירו הכילה ,ףוג-ייוניעו
 -ב םניד רזג תא וקיתמהו ןכל םדוק "הוסייפ,ש ,סויגה

 .דימתמו זאמ םינמורה תונוטלשה לע ביבחה ןתמ ,'םיקתמ,,
 ,הארנכו ורשב לעו ומצע לע םולש 'ר ריבעה תאז ןיעכ הנכה

 .םיפוגיסה-תאס תא שידגה הקידבה םוי ינפל הלילבש

 דעומ דועב ואיבהל ןמזוה יברה בוחרמ ןולגעה ךורב-לסוי
 הלילה תרומשאב ותמדרתמ וריעה סנכנשמו ,תוביתנה תיבל

 תא הזחא הדער ,הז דירחמ ןוסא עמשל .םייח חור אלל ואצמ

 ,ריעצה ,אוה אקווד ,ןמואי אל :תובבלה ולחלחתנו השרוב

 םבבל ןוהמתל הבושת ? המ לשבו עודמ -- םישודק לש ןנב

 הז -- יברהו .םהיפב ןיא הנעמו האצמנ אל השרוב ידוהי לש
 .הבזעש דיעה ,השרובב הפוטח התימ תמש ינשה ונב

 הערה ימ לשב עדיש ,השרובב זא היה דבלב דחא םדא

 לש ורקובב .דמלמה רעזייל השמ 'ר -- םהילע הדריש תאזה

 תיבל ,המויאה בויא תרושב עמשל אוה ףא זפחנ הז תודרח םוי

 וניתמהש ,וידימלתלו ותיבל הלהב תצירב ץאו רזח םשמ .ברה

 ףא ועמש יכ .תוכרה םהיתומצעב ףלח דערו ,םייכרב קיפב ול

 השרוב ידוהי דועב ,םולש 'ר לש תימואתפה התימה רבד לע םה

 םיהימתמ םידמועו הזל הז םיאתשמו יברה תיב תא םיבבוס

 -- !!יברה ןבל הככ 'ה השע עודמ :הבר תומימתב םלאשב

 אוה יכ החוטבו הקודב הבושת דמלמה רעזייל השמ 'רל ,ול

 םיקידצ תתימל םימרוג םה םהיתונוועבש ,םיאטוחה תא הליגש

 חרוצ אוה -- םתא,, --- ןחלושל ןיבוסמ םיבשוי םה ותיבב --

 ויקדרד רבעל המישאמ עבצאב ללומו דש ואפכש שיאכ

 ןקב םמא םתשטנש ,םיחורפאה םתואכ םיעזעוזמו םידחופמה

 הו קידצ ךלה םכללגבו םתא ,ףרוט ףוע וילא ברקתהב ,דדוב

 לוקב ותיערמ ןאצ לע העורה םעור -- "!תע אלל ומלועל

 שרוש תא תוטועפל דגה ילבל ורדחל וסנכיהב עורפו םיואמ

 .וזגרו וסעכ

 הנקז תעל דמלמ --- רנטור לאומש השמ 'ר

 אוה וימח ררוגתה סעשיווייפ-לידנמ-לשריה לש ותיבב

 ,ןמלאתנשמ ,וימי בורעב אבש השמ-לאומש 'ר ,ותשא יבא

 ותואב םכח דימלת ותואל הצקוה רדח .השרובל ותב תיבל

 לודג דובכ .הנשה תאצב הכוסכ תשמשמה היילעה אוהו תיב

 ךותמ הרות דמל םש .דאמ והוכירעה השרובדינבו ,וב וגהנ

 הניחבמ ותב תיב לע אשמל תויהל הצר אלשמו תעדה תבחרה

 םידימלת רפסמ הילעל השמ-לאומש 'ר הלעה -- תילכלב

 וננשיש םיגטקה ויכינחל תתל התיה ותטיש .ארמג םדמילו

 תארקל ןושאר דעצכ -- סולקנוא םוגרת תואמצעבו םמצעל

 ןבוי וילאמ .תימרא ,וקלחב ,בותכה דומלתה לכיהל הסינכה

 ירהש ,וז םידומל תטישמ םידימלתה ואר אל הבר הכרבש

 המצע הדגאהו ,תימראב הטילשהמ תינהנ אלו טעמכ-הכלהה

 הנווכו בוטה ונוצר לכ םע ןכש ,סולקנואב ןויע םע התנקנ אל

 סולקנוא לש תימראהש עדומ היה אל השמ-לאומש יר ,הנוכנ

 לש םכרד השרובבש תמחמ .תידומלתה תימראה לש וז הניא

 אקווד ואל -- רסומ-טבשב ןהידימלת תא רסויל םידמלמה
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 אוה ףא ודי תא השמ-לאומש 'ר םג ץפק אל -- םעונ לקמב

 רמולכ ,היה "ךיביצ,,ה -- וטבשו -- טבשב ויכינח תא זרזלמ

 איצומ וסעכ-תעשב .השרובב רתויב ךוראה היהש ותרטקמ-הנק

 ודיש המכ דע ךלוהו לבוח ליחתהו הנדנמ תרפופשה תא היה

 אלב רטפנ םוקמ קוחירב בשיש דימלת .םיעיגמ ךיביצהו

 .הלבח

 אלו ,לבוחב לבחל השעמה םוקמל םיבורקה ורמגו ונמנ

 העשבו .ותיחשהל -- תיחשמה ילכב םא יכ ו"'ח ,ומצע לבוחב

 המכ ול עריא הז רבדו -- םיקולא-תמדרת יברה לע הלפנש

 תא וקיבדה ,םירזגל וכיביצ תא וכתחו ודמע-םויב םימעפ

 ללכל אבו יברה ררועתנשמ .ומוקמב והוחינהו קבדב םיקלחה

 םידימלתה דחא לש ומכש לע והטיו וקשנ תא ףלש -- סעכ
 םילבשכ ןחלושה לע ולפנ ויקלחו טומה טטומתנ יכ ףסי אלו --

 רבועה ונב לש ודמלמ יברהש) ףלאוו 'ר האר .רצוקה ירחאמ

 רחא ךיביצ ול אביו ןקזה לש ורעצב (ורדחל ותונח ךרד

 היה דוראש ,הבישיומ קיפארטה לעב ילתפנ 'ר לש ויכיביצמ

 וזמ וליפאו שרומרמ ינקז לכמ ךוראה היהש ,ונקז לש וכראכ

 רסומ יכרצל וב שמתשי לבל וריהזה רהזה לבא ...רפוסה לש

 השמ-לאומש 'ר קספ זא .דבלב וב אפאפל םא יכ החכותו

 ןשע אצוי ליחתה ותרטקממו "קותמ אצי זעהמ,, :וקוספ תא

 הטמ תויהמ לדח ךיביצה -- קנחמ ידכ דע ןיחצמו ךומס
 .וידיב םעז

 דמלמה לסוי-םהרבא

 -םהרבא 'ר היה ילש (תישילש הגרדמ) ישילשה דמלמה
 ןטבמ ומע איבה ינפוג םומ ,המוק-ךומנ םדא .דאנעג ףסוי

 ומרגו הזחה תיב תא וקחדש ,רוחאמו םינפמ תורטוטח -- ומא

 (וימי ימדב תמ יכ תומדא ילע םייח רוציקו) המישנ רצוקל
 ורובידש היה רכינו תוקספהבו הרסמ ךר לוקב וידימלתל ותרותו

 וידימלתו םהמ בוטה תא ענמ אל תאז תורמל .םיבאכ ול םרוג

 -רב .ול םימדוקה לצא ורסחש המ ונקיתו םידומילב ליח ושע
 דוקש ותויהב ,וב התיהש הבוט הדמ וזו היה דימתמו ןיירוא

 הדמ ,תודהיה יפנע לכבו תועידיב תיעוצקמ תומלתשהב

 תידמלמה הריירקה ךותל ותורחב ימימ דוע ומע האיבהש
 ונבוה ויקרפו התיה המלש -- וידימלתל ליחנהש הרותה .ולש
 -- הביתכו ןובשח תצקו ארמג תצקמו י"שרו שמוח .הכלהכ

 הנומאב העציב אוהו ולש םידומילה תינכת תא וויה ולא לכ

 ותואב ,י'רדח,הו דחא רדח לעב ןטק תיב -- ותיב .תונמא-בו

 לפקתמ לספס לע םידימלתה ובשי ןחלושל ביבסמ .היה רדח

 (בכשמ -- הלילבו בשומ תיב םויב שמישש) (ליטעב-קנאב)
 וקיזחה -- הטמה םהירוחאמש ,םורדו ןופצמ םילספס ינש דועב

 -- םיריכה ןיבל טפורמה טוהירה ןיב ,םידימלתה רתי תא

 ברעמב .הידלי תעברא םע תינברה השחר -- םברו םידימלתה
 רוע-תומולא היושע תלפוקמ העוצר ודיב זחואו יברה בשוי

 ול תשמשמ איה רקעב ('קישטנאק,) ךרוצה תעשב תכראתמה

 הער התעיגפ םיתעל .תעמשמו רדס תטלשהב ודגנכ רזע
 םיספ -- םימשר וב תריישמו םידימלתה לש ףוחשה םרועב

 ירפה יצעו (ולשמ אל) םינג ןיב היה יובחש ותיב .םימודא
 -םהרבא 'רו הברה םידימלת וילתכ ןיבל ךשמ אל והופיקהש
 ץלאנ ,ןוילעה תסנכה תיב ירוחאמ היה ןוכש ורדחש לסוי

 תווצמ םויקב השרוב ידוהי תא תוכזל םירופה ימי ינשב

 ימיל תוחפל וביצקת תא םילשה ךכבו ,"םינויבאל תונתמ,
 רכש תייבגב גהונ יונישל ומרג ויה םישקש ויתונוזמ .חספה
 לכ 'םיתב-ילעבה, תיבב רקיב -- שדוח שאר םוקמב :דומיל
 הסנרפ דוע .לוח ותבש תא תושעל הצר אלש ינפמ ישימח םוי

 תא .תורשכב תוצמה תיישע לע החגשה :ודיל הלגלגתנ

 םרת -- ישילשבו ינשב ןוילעה תסנכה תיב הרותב האירקה

 תא עיצהו םידמולה ןיב לייטמ היה תסנכה תיבב .תובדנתהב
 רדיהו וישובלמב דיפקמ היה .םישקה םירבדה תרבסהב ועויס

 דחא .םיינורשכ דאמ ויה בייל-לאומש ,וינב ינש .ותכילה תא
 ןימ איצמה ינשהו םינועש ןוקית תכאלמ וילאמ דמל םהמ

 וז העונצ החפשמ לש הכרד .טנטפכ לבקתנש ינכט רישכמ

 .ד"יה .ץיבשואב ,תוחפשמה רתיכ ,המייתסנ

 י'אטחה,, םדוק וידימלתל "'ץיברה ,ש דמלמה

 ותשא םשש תמחמו .ומש היה ריאמ 'ר ,ןושארה ידמלמ

 ,ותשא םש לע םידוהיה בור גהנמכ ,אוה הנוכ -- היה הרובד

 .וילע תלשומ ותשאש תפומו תוא ,"סעצרובד-ריאמ,, ונייהד

 הפיטע .ורדחל אבא לש ותילטב ףוטע יתסנכוהשכ יתייה קונית

 תא ונממ ריתסהל ידכ םאו הטעמה תשודק םושמ םא -- וז

 יחומב (דחי םג םימעטה ינש וא) יתוא םיכילומ ןאל העידיה

 הנושמ גהנמ וליפא ינא רכוזו ויטרפ לכ לע הז רדח עקתשנ

 הזב וידימלת תא ביכשהל היה גהונ :הז דמלמל ול היהש

 .תואקלה רפסמ ,ודי םצעב ,םהיזוכע לע םהל "קלחל,,ו הז רחא

 :קפסמ תוכמ םא יכ דבלב "ענמ תוכמ,, ויה אל הלא תוכמ

 ,"לצב תובנז, תליבח ול ףטוקו ונג לא היה אצוי רקוב לכ

 ךכו "םישדקה ןאצ,, תא וילא רורגל ליחתמ רונתה לע םמש

 תקלח לע ודי תא וריבעהב ,חור תרוק לש המיענב למלממ היה

 תצקמבו תחנב םהל ץיברמו ויקדרד לש קמוצמה םנבשי

 יל ירב :ינשל ,רדחה תא יל תכפהש חוטב ינא :גונעת
 ;רונתת לע תספיט יאדוב :ישילשל ;ןחלושה לע תילעש

 ןוכנ ;ישימחל .יתטמב תרכרכש קפס לש לצ יל ןיא ;יעיברל

 לומל ךפא תמקעש הדות אלה :יששל .יתב ליכערב תירגתהש
 יתויהב ירחא תלגירש שחכל ךתעדב םולכ ,יעיבשל .יתשא

 "ויתוחטב,,ו 'ויתויאדו,, ויה הלאכו הלאכ ;'וכו ינימשל ,ןגב

 ןורחא תא ריבעהש דע וידימלת לש םהילולעתו םהיתואטחב

 תחנב ,ותמח תא םהיתחתב הליכו ופא טבש תחת וידימלת

 חט םבלו םמוקממ ועז אלו ומק אל -- "םיכומ,,הו .םעונבו

 תינילק הייעב ךכב התיהה .םיצברומ םה המ לשב ןיבהמ
 הלעה אל שיא -- ינימ ךיבסת וא יטסידאס ,ירטאיכיספ הרקמו

 וגהנממו .יליואה והשעממ ועדיש ףא הזכ רוהרה ותעד לע
 .גהני ןועגישבש

 תונברק-תוקונית ורדחל ףוסאל ףיסוה סעצרובד ריאמ

 םיללועב תוללעתהב הסג האנהו תוינלוחה ויתופיטלל םישדח

 לופיטה דוס תא לבא ,ומע ומעט -- הכמ דמלמשכ -- םיכר
 -ילא ומע ריאמ דירוה ויתוטועפ לש םידופצה םהירוחאב

 תא עבט ינועה ,סעצרובד ריאמ עיגה אל הנקז ימיל .רבק
 -- ונבזעיו -- ורובע רצ השענ םלועהו ותואירבב ויתותוא

 היה דיחי דמלמ ריאמ -- םידמלמב היה ךרובמש טנירפה
 .תודוקנה תרזעב האירקה דע תיב-ףלאהמ :וידומיל תמרב
 לסוי לצא לבקתהל היה לגוסמ -- ודומיל תיבמ אציש רענ
 לכה -- ישילש דע שמוחו הלפת ויקדרד תא דמילש ןרוהנייא
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 - ריאמ לש ורדחל סנכנה םדא .הרצוקו השרפה ךרוא יפל

 ךותב והירהו -- תמדקומ העדוה אלל תלד חתופו לאמשל הנופ

 תוטמה רדחבו חבטמב ןיחבי ויניע טיע יניע םא .רדחה
 הילע ףיערמש ,ידיחיה ןולחהו תלדה דיל העוקשה הירלדנסהו

 הייהש ירחא -- רדחה לש ותיעצמאבו -- ההכמה הרוא לכ תא
 םילספס ול ביבסמו דמלמה ןחלושב ןיחבהל ןיליחתמ תטעומ
 םידחופמ םתצקמ ,םיכד םילזוגו םיכר םיללוע םיבשוי םהילעו

 דחיב םיארוק םלוכו םהירודיס לע םינחוג םיזילע םתצקמו

 המיהנב םיגוהו םימהמו םימוה הנוי ינבו םירות-תלהקמ ומכ

 : דחיבו אאג-למיג-ץמק אאב-תיב-ץמק אא"ףלא-ץמק :המיענ

 ."אג-אבדא,,

 ודיב העוצרהו ורדחל סנכנש דמלמב השעמ

 הלעב רמולכ ,סעסיר-לשריה םשב עודיה רטלו לשריה

 הלו טנירפב עקע-הוח לצא רדח ול רכש (תור) עסיר לש
 לאירזע םימיל הז קונית .ותקינימ ןיידע למגנ אלש קונית

 קספ אל ומא בלח לש ומעט לע דמעשמ ,אנירקואב הפסנש

 ,םדרנשמ -- ץוצימה תא קיספה יתמיאו ,וצצומלמ והיפ
 ןמערו תיבה ילתכ תא תוחלופ ויתוחירצ וליחתה ררועתנשכו

 םידימלתה ויה םיכימנמ ךכיפל .ןשירחמו םיינזא בקונו ךלוה

 תא ררועל אלש ידכ ,תכרובמה הנישה תעשב םלוק תא
 זא יכ ,יברל בוטו ,םידימלתל האנו ,ול הפי הנישהש ,קוניתה

 "ןח אשנ, דחא דימלתו הרקמ רקיו .םידומילל הפי העשה

 ותונעל רמוא רומגיו ,ויתומולהמל יואר והאצמיו יברה יניעב

 וידי תונתמ ראשו ויתופיחדו ויתוטיבצ לכ תא וב תולכלו

 ,ךדי בשה :רמוא ןיאו -- וילע הבוטה םיכמה רש תכרבכ

 חור רובעיו הנועמה לש וינעב הארו םימשמ 'ה ףיקשהד דע
 י"ע הצעהו -- יברה לש ונידמ לצניהל ךאיה ,ובלב הצע

 ,הז ללועב דימלתה ןיחבה עובט עבט יכ ,ול הרסמנ קוניתה

 -- ותוכהל וצר וא והוכיהש תוכמה תאפמ ולוק ומירהבש

 הכומה לש ולוקל ולוק תא חפסיו הסירעב חנומה ררועתה

 וכרכנ הקעצו החירצו העווש ,תועווז לוק ופינה דחי םג םהינשו

 .םיקולא תדרחל "רדח,,ה יהיו .םיאכנ תלהקמל
 תא עדיו ותכמל הפורת שיש ןכסמה דימלתה תוארב יהיו

 ןמיסכ ושאר לומ ולוגרפ תא יברה ףפונב היהו .וינפל רשא
 ודקדק לע דרת ןעמל האבו תשמשממ תונערופו טעמ דועש

 תיבה תוריקש דע ,והיפמ תאזכ הזע החווצ התלגתנ --
 ורות אב -- חרוצו דמוע אוה דועו .לופיל ודמעו ועזעדזנ

 .תרומזתל ףרטציו ויפ תא חתפו ויניע תא חקפש קוניתה לש

 תנועב דמלמל הל שיש ידיחיה ,הרדח תא הריכשהש עקע-הוח
 דחא עלצב ןאצה תואלכמב יורש לווייפ הלעבש ןמזב ,ץיקה

 חור תרוק העבש אלו הניבגה "רישכמ,כ םש דבועו םירהה

 לש תיטסידסה היטנה תמחמ ,תיבב המקש הלומההמ הבורמ

 המק -- ררוסה ודימלתל ועורז תחנ תא תוארהל לשריה
 קורזל ססהת אל הזכש שערל בוש םורגי םאש ותוא הריהזהו

 תפיכ תחת םש דמליש ,טנירפה תוצוחל ורדח תאו ותוא
 דיהמ הלצה ךרד הנשיש וניבהב ,רענה רחיא אלו .םימשה
 םירה רשאכ היהו ,רבדה תא ותבוטל לצנל ,יברה לש השקה
 םער -- ותאו םיבר םימ לוקכ ולוק רבגו -- ודי תא לשריה
 -הוח .וילותיחב רוסאה קנויה אוה ,לאירזע לש ויפ תרובג

 תלכלכ תקוצממ הל לקת דציכ ןובשח הל התשע רבכש עקע

 הרמג -- הרידה רכש הל סינכמש תוטורפה רפסמב התיב
 תקרוז הליחתהו תלדה תא חתפתו וז תובחר לע רתוול התעדב

 םנוראוצב הספת .דמלמה לש ותכלמממ הדיב אבה ןמ הצוחה

 הכיפהה התוא לכ םותכו .דחא-דחא םאיצותו תוקוניתה לש
 התוארב דובכו יוציר ירבדב ,וילע התלמחמ ,לשריה 'רל השגינ
 השקיב ךתשא עסיר :רמאתו ןעתו ,הזגר תאס תא השידגהש
 ןמ םאה -- יתיב ךותל רדחה תא הקחדו הולשב בשיל
 דוע -- ךידימלתו ךתיבב דמלו דבכיה !!הז רבד רשויה
 טקיל שרוגמו בלענ .םידעצ המכ דוע ןתתכל םלגרב םחכ

 וניתמהש וידימלתל ברק ,הזוזמה תא קשנ ,וילטלטימ לשריה

 והצקב דמועה דמלמה לש ותיבל םהינפ ומשו םיפוזנ ול

 .בושייה לש ןוילעה
 זופחה לושינל םרגש רענל תפעוז ןיע ףיעה וכוליה בגא

 עד לבא תאזה תולגה ךלשב :השולח תונע לוקב ול שחלו
 ,וררועל רוסאש קונית חנוה אל יתשא עסיר לש הקיחבש ,ךל
 םא ,ידימ ךוליצי אל ךיתוקעצו ,ךקעזב ךל ליעוי אל ילצאו
 עבש ךיתוכמ תא יתאלפהו יסעכ ךל דיגי ילקמ -- ינזיגרת

 וירבח רתי םע סנכנ יברה ימויאמ דחפנו שערנ .ךיתאטחכ

 וליחתהו ןחלושל ביבסמ ובשיתהו ס'לשרעה-עסיר תיבל

 יונשה לע תוליהב בורמ ,ךפהתנ ןטש השעמו .םידמול

 אציו לספסה "סעציקפאק,, לשריה לש ורדחב לחש ימואתפה

 לעמ "קישטנאק,,ה םרויו תונערופל ןכומה רענ ותוא לע ףצקה

 ןיאמ .רבדמה ישחנכ ריואב תורפרפמ ורוע תויציצו ושאר

 רכזנ ,הערה וב העגנ םרט דוע הסחמו סונמ ול שקבל תוהש

 םערכ החוצו "בקעי לוק -- לוקה, :בקעי לע קחצי תכרבב
 העתפוה דמלמה תשא ,תיבה תוישא תא טטומל הרמא לגלגב

 -- לשריה שובת אלה ,הלעבל הארק ,ןלזג -- הלעב לש ומזעמ
 ךלקמ תא טומש -- !דלי םע ,המחלמ השוע התא ימ םע
 ךכל יכ הרות ךידימלת תא דמלו ךלו םוק התאו ,והריתסהו
 הלעמו אוהה םויהמ .דומיל רכש ךל םימלשמ ךכ רובעו תרצונ

 ןולדחי תולוקה ,ס'עסירדלשריה לש "רדח,ב תוכמה ולטב

 .יניסמ התניתנכ התיה החמש ותיבב הרותהו

 םייקתמ םלועה ןיא :האישנ הדוהי 'ר םושמ ל''רא,

 ובר תיב לש תוקונית לש םהיפ לבה ליבשב אלא

 .(:טיק תבש)

 סילאוש-םהרבא םייח דמלמה

 ,םימיב אב ותויהב רבכ יתרכה דמלמה םהרבא םייח 'ר תא

 םרט תוקונית רסירתכ סלכיא ןוילעה בוחרב ותיבבש רדחה

 היה רבוע .אוה ףא דמלמ ,לאוש ,ונב לש ורדחל ורשכוה

 היה ףופכ ,ןוילעה תסנכה תיב ךאוב ונתיב ךרד םהרבא-םייח

 .הסריגמ הימופ קספ אלש היה ח"ת .ולקמ לע ןעשנ עסופ

 .האשע הנומאבו ויניעב התיה שדוק תכאלמ -- ותכאלמ

 ותיב .השרוב לש ןותחתה רבעהמ םג וילא ורהנ םידימלת

 ,ןסחמ דחאו םירוגמל דחא -- וירדחו ,ץע לש םירכא תיב

 חטש לעמ ,לדה ונועמ ירוחאמ .וינכש יתב ןיב היה עוקש

 ותיב יכרצ תא ירפ יצע תצקמו תוקרי ןג עפש ,םצמוצמ

 .םהילא יהבאה וסחי ללגב והובביח וידימלת .םייביטטיגוה

 לע תודרמה תעוצר הפפונ אל םלועמש וילע ויה םירמוא
 = .םידמלמה רתי לש ,םהיגהנמב זחא אלו ,ויקדרד
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 סלאוש םהרבא-םייח לאוש דמלמה

 ררועתנ רענ ותויהב .ויבא ידי לע םימ קצי םדוקה לש ונב

 ףריצו שרדו ץיצה ,רקחו קדב ,וביבס שחרתמה לכל ובל

 ויבא לש עוצקמל שידקה ויגיגהמ קלח .ויניע הארמל הבשחמ
 ןיחבה ,דימלתכ ,ויבא אוה ,ובר ינפל ףופכ ותבשב רבכו
 ןידע עוצקמו םלשומ יתלב ,םוגפ והשמ וידומיל ךרדבש

 .ןוקית ךירצ ,ללכב םידמלמה תושרב ןותנה ,הז יארחאו
 -- םירפוס טבשב ךושמל אוה ףא ליחתה השא אשנשמ ,לאוש

 ועוצקמב שאר תולק גוהנל ול ןתנ אל ובל .םידמלמה םה

 שכרש היגוגדפ תצקמ לע ססבתהל הליחתה ודומיל תטישו

 ורדחמ ואצי וידימלת .התיה הרורב ותנשמו ןויסנה ןמ ול
 (תיניטל) י"'שינייטאל תצקמ וליפאו בותכו אורק םיעדוי םהשכ

 ,חקיפ ידוהי ,דמלמה לאוש .םהמ ענמ אל זעול בתכ רמולכ

 ערה וילע עיפשהש הבוטה בור ,וידימלתל םינפ ריאמו זילע
 ורדחו וטעמתנ וידימלת .השרוב תא בוזעל ץלאנו ולזמ תא

 תורחת תושעל הצר אל יכ בזע ונוצרמש םירמוא שי .ןקורתנ
 הלעמל -- דרפנ רדח רוכשלו היה ורדחל ךומס ורדחש ,ויבאל

 ןוילעה קלחב המצע העימשה תרחא העד םלוא .היה ותלכימ

 םישודיחה םע םלש היה אל םבל ,םירוההש .השרוב לש

 ארד רשכיא אל ןיידעש הז ןנוחמ הרומ ,ודומלתב גיהנהש
 רופישל לאוש לש ובלב הנניק הזע הקושת .הטישה ןוקיתל

 'ןקותמ רדח,, לש וינצינ-ורדחש רמול ןתינ ילואו ךוניחה יכרד

 ותוריסמו ותונמאנ רמוא יוה .וב םיטבונ וליחתה השרוב חסונ
 ותשא וז ,ותיב תא בזע לאוש .וירכועב ויה יעוצקמה ודעיל
 הנושארה תינדמלמל יהתו הלעב די חלשמב הכישמהש ,לריצ

 בוחרל קוחרמו בורקמ ורהנש ,תורענל "ןיציבר,,ה ,השרובב
 קיחל רזוח לאוש היה םינמזה ןיב .לריצ ןיציברה לא ,ןוילעה

 תא תסנכה תיבב הבר תומימחב ועקת ויעדויו ותחפשמ
 וללה םימיב .היה ביבחו םיער שיא יכ ,םולשל ודיל םהידי

 החיש ותא לגלג ןעמל ש"הוכ תא שוגפל תונמדזה שקיב

 וידימלת תא דמילש השרובב ידיחיה דמלמה היה אוה .תיגוגדפ
 רקחמ םיעורזה םישקה יי'שר יקוספ לע חספ אלו קודקד תצקמ
 ומלעתה ,םיעודי םימעטמ ,םידמלמה ראשש רבד ,יגולוליפ

 .םהמ
 -- םתיב תסנרפב םינפ תצקמ לריצו לאושל ריאהש לזמה

 הדיחיה םתב -- םהילע דרי דבכ ןוסא :םתחפשמב םתא רמה
 השרוב ירוחבמ רוחבל הוסריאו תודבכנ הב ורבידשמ היפיפיהו
 הב והיכ אל םנמא ,הירוה .וב ישפא יא :הרמאו התנע --
 ולעפ הימולע םצעב הז יניצר יונישל ןויסנ םלוא ,הנואימבו

 -יערק,, תא הל וארהשמ .לחתו -- התואירב לע סרה תלועפ
  ףסאיתו םויל םוימ שחכ הרשב .הבל התש אל -- "םיאנתה

 התבצמ .הידילומ שפנ תגותו בל תניגמל ,הימי ביבאב המע לא

 תרדסכא לע הנועש םיבר םימי התארנ םדקומב הרמגנש

 .תוגוג םהל ודנ היאור לכו ...םתיב

 וידעומב דדוב היה אל ,ליעוהל ידיחיה ידמלמ ,ליסוי 'ר

 עיגמ ויתועידי רצואש דע הרות וידימלת תא דמלל ותטישב
 הילגנאב ויה םיגהונ (ןבומכ ,ותעידי ילב) וינפל רבכש ; וצקל

 תאו "ב--א,ה תא תורוהל תורומ (רטרס לש ותודע יפל)
 ןהמו ,םידימלתה ןמ רתוי ועדי אל ןמצע ןה דועב הביתכה
 'ר םהילע הלועו ףיסומ .רחא רפס תיבל םידימלתה ורבע

 תוישרפ םדמלל ומע וחכ דועב וידימלת קיחרהש ,ליסוי

 אלו אובת הפ דע, -- ודיב טוקנה ןורקעה תמחמ ,תופסונ
 -- "הימר 'ה תכאלמ השוע,,ל "רורא,ה תמיאמ"ו "ףיסות
 הבישי תומוקמ ונפתנו ותסנרפמ קלח חפיק ,עורזב םקחיר
 ,ותשא הרובד תאז ושיגרה דוחייב .תודמלמה ןחלושל ביבסמ
 הקספ ,ןראהנייא ליסוי לש ורדח תא יבזע זאמש היתונבו הנב

 .אבא לש ותונחב דומילה רכש ןובשח לע הינקה

 ע"בארה יפל ערוצמ ירפ שריפש ליכשמה

 הנכשה הניבוקוב תוריעב היה בבוסמ השרוב ינבמ דחא

 רזחו היגוגדפה יפנעב וידומלמ םלתשהשמ .הארוהב םש קסעו
 ,טנירפה ידמלממ תצקמ והופיקה -- הנשה יגחל אבא תיבל

 תיבב שדחתנ המ :ויפמ הארוה תרות ושקיבו ,יאנכעכ ויתימע

 הלימ לש התועמשמ המ ,הז קוספ שרפמ התא ךאיה ? ךשרדמ
 "רפוג יצע,, םישרפמ דציכ + ינולפ רמאמ לש ותנבה יהמ ? תאז

 ךיא (הרומ ןופ ןיולפ) הרומ-ןוליא "ץלאהנסמיפ,, הז המו)
 ושח וללה םידמלמה +? ב"ויכו ךיניעב "רעסאנרפיפה,, הארנ

 החמומה הרומה ירבד .םהלש םימש תכאלמב םהל רסח והשמש

 לש ומעט םהל עדונ םג ונממ .םירואה רבדכ םידמלמל היה

 היהאו,, לודגה ושרדמ תא וב חתפ הבר איעשוה יברש קוספה

 ,ןמואל ןומא םפילחהב) -- גוגדפ -- ןומא -- "...ןומא ולצא

 ,הרומ ,דמלמ -- ושוריפש "קנויה תא ןמואה אשי רשאכ,

 -- דחא -- הז קוספמ ודמל םירבד ינש ;גוגדפ ,ךירדמ

 "גוגדפ,,ש -- תינש ;םלועב ןושארה דמלמה םג היה ה"בקהש
 ןירוק "היגוגדפ,, הארוהה תרותל ירהש אוה החמומ ןמוא --

 השרובמ הרומה .היגוגדפ תצקמ ונמיה דומלל יוצר ךכ םא .הל

 הרות סמועה אולמ "ויכינח, תא קריו ובוריסב דמע אל

 ועמשי הככו הרומה השעי הככ .תתל לוכי רשא לככ תעדו

 יבאת ושע תוכוסו חספ ימיב הנשב םימעפ :וירבח-וידימלת

 ןמז ינפלש) םרומ לש ויפל הדומצ תסכרפאכ םהינזא תעד
 ריבסה ,ויתועידימ העידי םהמ םילעה אלש (םדימלת היה רצק

 לשכנש ...דעו תעגמ ודיש המכ דע קימעהו קדקדו שריפו

 הלגמ,ל בשחיהל היה לולעו ,ער לכב היהש טעמכו ונושלב
 ''ח''כ,, ןיבש אוה ןוכנ) ו"ח -- "הכלהכ אלש הרותב םינפ

 "ריתסהל תעו תולגל תע,  קוספה רסח תלהוקבש םי'תע,,ה

 לא ךממ אלפומב, :בותכ ןכ ,הריס ןב רפסב ,ותמועל

 םולשו סח "ונממ אלפומ,,ב שרדו םק הז הרומ יכ (!"שורדת

 -- יכ אל "דיחיב-הבכרמבו םינשב תישארב-השעמב , שרדש
 המוקמב אלש אלא ,הכלהכ השריפו וינפל הבצינ הרותב השרפ

 רבדה שחרתנו לשלתשנ -- !ונייהד ,השריפ (השרובב)

 לש שדח ןעטמו רוחבה רזח "חספה ינפל,,מ דחאב :ןמקלדכ

 תבש תסנכה תיבל ותאיבהש תבשה .ונולקצב שובח תועידי

 קוספ :םירובדכ ויתימע והובס הנש"ידמכו התיה "עירזת,

 הדמעש השדחה הרוחסה ןיבו ליאוה .ךירבד וריאיו ךקוספ
 יקוב,, אפורה-ררושמה לש ותרבוחב האירקה התיה הריכמל

 םהיחנומו הרותבש תולחמב הנדה (.ב.ל.י ןוסלנצק) "יילגי ןב

 אוה בייחש ושפנב המיד םימתה יאשרובה "הצרמ,,הו ליאוהו
 ףיסוהל דוע -- הזמ עורגו ויתוברמ לביקש המ לכ רוסמל

 לע םירבדמשכ ,המלש הכאלמ תושעל ותוצרב יכ ,ולשמ ךפונ
 רקחמ,ה אצי ךכ -- םהיתוביס תא ררבל םיכירצ ,םיאולחת

 : תגעלנה ותנוכתמב השרוב לש ןוילעה שרדמה תיבב "יאופרה
 -- םימי תעבש ועגונמ תיבב ערוצמה רגסנ המ םוש לע
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 תערצה תלחמש ינפמש ,רבדב קפס ןיא -- הלאשה התיה
 ,אפרתנ אלשמו ויופיר דע והודדוב ךכיפלו איה תקבדימ הלחמ

 ,ותאצרהמ הצורמ הצרמה .הנחמל ץוחמ לא ותוא ןיאיצומ
 ,ותרות יעמוש ינפב ןוצר תועיבשו המכסה תותוא שפחמ
 יאו ההימת-יטבמ וילא םיטבינ הביח ינמיס םוקמבש אלא
 .ולש תילגתה תחמש תא תדפקמ הדיפקו ,חור תרומו ןוצר
 ויתועידי תאס תא שידגהש ריכהש דע םיטעמ םיעגר ורבע אל
 ונושל תחת םדיחכהל ול היה בטומש םירבדהמ םירבד ורמאב

 תא הששוב אל קפואב הדמעש הרעסהו הילע םתולעהל אלו
 ...התצירפ

 תרמא ךיא -- י"ע תאלוח-קוביד םתס והז ערוצמ ןכ םא
 ,הרהטו האמוטה םע השעת המו 'וכו תקבדימ הלחמ ,םיקדיח

 ערוצמ,, לש שרדהו םיעגנה תוארמל םידמצנה ,רגסומו טלחומ
 -- תערצב והיזועו םירמו השמ לש םשנעו ? "ער םש איצומ
 ותואיקב !? ךלש םיקדייחה ולע םהילע םגה ,וילע אהת המ
 המודו הקופל ול התיה תוקבדימה תולחמה םוחתב חיכוהש
 וינוחרק ינשב וילע טיבמ סורטיקהש ,העש התוא ול היה

 רקעייו טעמ דועו ...ינב ,רבד תלכסה :תוגעול םיניע יתשבכ
 .בובזה תא ךועמכ והכעמיו ודבכ לכב וילע חוניו ומוקממ
 םיקחוש תויפיפ אצמו האיציה חתפ תא שפחמ ליחתה רוחבה

 ,שממ תחפסכ הטשפתנ העומשה יכ ,דצ לכמ ותכובמ לע

 תא ונממ םיעבות הלק העש ינפלמ וירבחו ,תקבדימ הלחמכ
 איה תערצה םא רבד לש ורוציק ,ןכ םא :תערצה לש הנובלע

 ,הככ םא ,רחא םעטו רחא םרוג הל ןיאו -- תקבדימ הלחמ
 -- ותעד לע ןגהל הסינ ןכסמה !התא רומג סרוקיפא ירה
 םרט ,הצוחה אציו סניו -- חותפ חתפ הליג הז עגרבש אלא

 תא םש אל ןדחפכ האריי אלש ידכו םיגעולה ינישל ףרט היהי

 הנכס -- שרדמה תיבב ראשיהלו ,ותיב לא תולייאכ וילגר

 "םישנ תרזע,ל הלע -- תישילש ךרד רחב ןכל -- ול תברוא
 הבוראה ךרד ץיצה ,"תומש,ה תילעל ןוחטב רתיל ,םשמו

 ותלפת -- !!יירזע אובי ןיאמ : סורטיפה ירה לא ויניע אשיו
 רפס ול ונמיזו וילע ומחיר םימשה ןמ ,ורזע אב הלבקתנ
 בורמ הלבש ,תוחול לוטנ שמוח ,םישוריפה ב"מ לע ארקיו

 יי'ארזע ןביא,,ב שפשפל ליחתה ול רצב "תומש,,ה תמירעב םימי
 ? סנ הזיא ,ע"שבר .ויניע ורואו -- ג"י קרפ עירזת תשרפב
 אצמנ ע"בארה לש ושוריפב !? ךתעושי לע ךל הדוא המב
 םיקבדנה םיילחהמ איה תערצה יכ ,רחא אמטי...,, :םותחו בותכ

 ארק -- יתלציג -- תונוברדכ םירבד -- "םלשה לא הלוחהמ
 בשיו תוגרדמהמ שלג ,הילעהמ דריו ץפק הלק לגרבו ,ומצעל

 .וימילכמ דגנ ול ןתינ הפ זוחתפ יכ חטובו טקוש ,תסנכה תיבל

 לתהל ולחיו אב הזלה "תומולחה לעב הנה,, : ךויחב לבקנתשמ

 -- ןושל יקשופ ,ידידי םכל טאל :די תפונתב םהל רמא ,וב

 ירבד ,ירבד יכ ,םכתנולת ילע אל םכיפ ילע ביחרהל םתמדקה
 םיילחהמ איה תערצה יכ, רמואש אוהו םה ארזע ןביאה
 ."םלשה לא הלוחהמ םיקבדנה

 םתעדו םהילע דחוימ םשור ושע אל וירבדש הארשמ

 ן"במרה לש הפירח הקספב רכזנ דחא ןכש ,ףוקתלו ךישמהל
 יפ ךותל קוציל שיש חתורה בהזה,, לעו ב"פ תומשל ושוריפב

 תלויאו תושפיט בורמ ורמאב ,אוטחל ףסויו -- "...הזה םכחה

 וינפב היה רכינ דימש אלא -- !היה סרוקיפא אוה ףא : הסג

 אלש תמחמ .תדספנ הפ תטילפב ונושל ןולשכ םיבצנה ינפבו

 רמאו הנע קרסה חוכיוב ךיראהל ףקתנה לש ושפנ הקשח

 לש ותציחמב אצמיהל יל בשחיי לודג דובכל -- יל רשא :ול

 ילמלא -- ךל רשאו ...ל"ר סרוקיפא ול ארוק התאש ,הז

 היה -- ן"במרהו "'ערוק,, היה -- רפוס ם"תחה ךתוא עמש =

 יכ םכח ותואל דיעוהש בהזה תא אל -- ךיפ ךותל קוציל הוצמ

 םירובסכ (.זנ ןיטיג) לארשי יעשופ וב םינדש רמוחה תא םא
 םיחתורב אלא םיוכנ םתא יא -- םירשופב םיוכנ םתאש םתא

 הצרש הרומה .דומעה יקספב הרות ילודג וילע ודיעה רבכש
 תוכזלו -- םיברה יקידצמ ןיב ל"זח והוהיזש יוהזל יואר תויהל

 ע"בארה לש וחבשב רפסל םעט האר אל -- םיברה תא

 יברהש (:זל ןישודיק ;.גי ה"ר) תופסותה ילעב ןיב בשחנה

 לעבו "ףסוי ירמא, ורפסב םימעפ המכ וריכזמ אקניפסמ

 סחנפ יברו ,םעפ הרשע שלשמ תוחפ אל וריכזמ "השמ חמשי,,

 ןינעב) גילפו אוה אנת ע"בארהש שורד ךרדב איבמ ץירוקמ

 (.ש .ג -- ררושמכ) תוכז ול שיו (רילקה רזעילא 'ר יטויפ

 ושוריפש הז קידצב ורהזיה :ורמא דועו .רילקה לע קולחל

 רמא ומויסבש אלא .ן"במרו י"שר לש םהישוריפ י"ע ספדנ

 -- הז שודקו לודג םדא לע הרס ורבדתש םכל םרג ימ :םהל

 ופרה זא .ושוריפב םתנייע אלש ,םכב התיהש תויצראהמע
 עמשיהל הלווע ירבד ופיסוה אלו םחור התפר ,םפעז חנו ונממ

 תורמאו הלהתו הכרב לוק יכ השרוב לש ןוילעה שרדמה תיבב

 וילתכ ןיב אשינ םדה המימת הרותו הכז הלפת ,תורוהטה 'ה

 דע םשמו הרוק ימש דע עיגהו הנוילע השודק םיגופסה

 .םימשה ימשו םימשה

 םידומלה תטיש

 אלש אלא ,השרוב ידמלמ םנמא ויה "םיברה יקידצמ,

 בר ימיב יקדרד ירקמ רובצ חילש ותואכ גוהנל םהל ןתינ

 םירישעה ןכש (.דכ 'עת) םירישע ינבכ םיינע ינבל אירקהש
 ,ץוחהמ דמלמ ואיבה ,ורישעהו ורזח .םהל היה דחוימ דמלמ

 וליאו -- ולש "רדח,ל לגר תסירד הנתינ אל םיינע ןבלש

 הינמ וליקש אל -- היל רשפא אלד לכ, -- השרוב ידמלמ

 תא ועבת אל םלועמו ומליש אלש :טושפ םעטמ -- "ידימ

 אל אבהלש .ערפנ אל ללכבש וא רחאתנש דומילה רכש

 יבאש ,םג עריא .ומעט שמשכ רורב רדח ותואל ונב לבקתנ
 םולשתה יא תא לביקו בוריסה המ לשב תעדל הצר רענה

 תא ךל ןתנ ימ : דמלמה תא לאשו באה םכחתה -- קומינכ

 רופחל םודרק הישעת לא,, :ונימכח ירבד לע רובעל רתיהה
 תא דמלל לוספ תמאב ינא !ול הנע המ חקיפ דמלמו ."וב

 .וב אוה רופחי אלש םודרקה תא ונממ לוטו רחאל והאיבה ךנב
 ,הליחתכלמ םלשל םהירוהמ הוקת לכ הספאש הלאש ,אצמנ

 .(הז םעטמ הרות לוטיב םעט תא םעט ש"הוכו) םילטב ורייתשנ
 ףוס דע המחה ץנהמ הרות וציברהו היימר ושע אל םתכאלמ תא

 לביק דמלמ לכ טעמכש רמאיי םחבשל .הנושארה הרומשאה

 תינכות .םיינשמ -- רתויה לכלו תחא המרמ םידלי ורדחל

 : ונייהד ,לקל השקהמ רבעמ תתל הזכ ןפואב הרדסנ םידומילה

 .י"שר םע הרותה ירופיס ,שמוח ברעבו ארמג ודמיל רקובב

 ףרוחה תולילב םהיתועש תא םידימלתל םהל ומיענה דוחייב

 לש םהיתוחרואב הנהמה רויסהו הרותה ידומיל .םיכוראה
 י"שר ,אלפנה החנמהו ךירדמה תכרדהב תובאה

 םייוצמה םה -- םהידימלתו םידמלמה ידיבש דומילה ירפס
 דומילל :ללכב רמוחה .ארמגו שמוח ,רודס :תיב לכב
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 עודיה ןושארה ףדה שמיש ךכל --  ודוקינו יביא ,,ה

 בגאו תיביסרגורפ הרוצב ,שמוח תוישרפ .רודיסה שארבש

 ליאוה .י'שר תצקמ הל ופיסוה -- השרפב תומדקתה

 היה אל ,עובש ידמ השרפה לש התישאר תא םהל ורוהו
 םיקתונמו ,תמדוקה השרפה ףוסב רפוסמהמ העידי לכ םינטקל

 םילהת טעמ .''עבראו םירשע,, תצקמ ודמיל כ"כ .םיכשמהה
 ותואב תבש ברע לכ "םירישה ריש,,ו הגונ ןוגינב םודמילויה

 .ןוגינ
 תקוח ,חלשב ,יחיו תוישרפ לש תועובשה ימי ויה םיבוט םימי

 יקרפ תא םיענמהו הוולמה ינוטונומה ןוגינה ללגב--דועו קלב

 ירמוג .הרות יעדוי םידמלמ לצא הדמלנ ארמג .ןהבש הרישה

 רזח,, תרזעב ,םשמו הבישיל רשיה רובעל היה לוכי הז רדח

 וב ויהש טנירפה רוזא .םירבגומה םידומילב בלתשה "רוחב

 .הרות וב םיציברמ ויה םידמלמ הנומש -- םיתב 16 ה"סב
 םג .תוחפל דחא "רדח,, וב היה אלש הטמיס וא בוחר היה אל
 ירבע אורק היתונב תא ודמילש השרובב ויה תונבל "תוינדמלמ,

 לארשימ םדא השרובב אצמנ אלו טעמכו -- שטייט ירבעו

 םהיתונורסח לע .תוירושאה תויתואב העידי ול התיה אלש

 ךוגיחה תונמאב ועלגתנש תומיגפהו יגוגדפה םעוצקמ עוציבב

 רדעהש םושמ ,אינורטב השרוב ידמלמ לע ,םהילע אובל ןיא

 םהל ןיכה ימ יכ ,היה םתמשאב אל וז הכאלמב תומילשה

 שירב הבר היעשוא 'ר אלולש ,תיגוגדפ תומלתשהל ןוכמ

 יעוצקמה חנומהמ השרוב ידמלמ םיעדוי ויה םולכ -- ושרדמ

 םנמא ? חנוה םתכאלמ לעו םהילעש תירבעה ותרוצב ןווי תפשב

 רמאיו יגוגדפ ןעטמ םע השרוב ינבמ דחא רזח םינש רחאל

 ןיעב תאז ואר םולכ -- ורפכ ינבל תועידי תצקמ תונקהל

 התיה תובא יקרפ לש הנושאר הנשמ -- השרוב ידמלמל ? הפי

 עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ,, :םייניעל םהל

 דמלממ לבק דמלמ ,יעצמא יתלב ןפואב ."'וכו םינקזל עשוהיו

 תועידיו הריתי תויחמומ םהמ שרד אל שיאו -- ויבאמ וא

 השרובב היה דחא דמלמ :ךפהל .תודחוימ תונכהו תובורמ

 השרוב ידלי דמלל לספנ -- אמלעד ילימ תצקמו קודקד עדיש

 דחאה חתפ .ותוא ןיריכמ ןיאש םוקמב תודמלמ שקבל ץלאנו

 תא אבא ןחב .וילא םהידלי תא םירוהה וטה ,ולשמ "רדח,,

 םא .רדח ותואל וחלשל ףיסוה ,הרות תצקמ עדוי ואצמו ונב

 םידודנ השרוב ידלי ועדי ןכ לע .םירחא םירדח םנשי -- ואל

 אל םינשל השרוב תא הצחש רשגל תודוהש אלא ,רדחל רדחמ

 דצמש דמלמל הז דצמ דלי רבע אל טעמכש ,דודנ וקיחרה

 .םיינעה ידליל זיולקב ןכושש ת"'תל טרפ ,ינשה

 תעמשמה

 וושהו רבחהו דימלתה דובכ לע וויצש ונימכח ושע הפי

 ליאוה לבא (וט ד תובא) "םימש ארומ,ל "ברה ארומ,, תא

 דימלתה האר אל בוש -- "ודימלת דובכ, לע סח אל יברהש

 םיתעלש ודי תפונתו וזגור אלולו "ובר דובכ,,ל ףופכ ומצע תא

 רבא לכו וילגרו וידי ,וייחלו ובג לע התיה הקזח תובורק

 לכו לוגרפה לקמה ןוגכ ,ןהיחילש ,ןהמ עורגו ,וידיש וירבאמ

 בר קפס -- םיעיגמ ,חרוסה דליל ביאכהלו ךליל וכרדש רבד

 תאז וניבה בטיה .טלקנו רבעומ רועשה היה הזכ בצמב םא

 -- "בר ארומ,, אלא "בר דובכ,, לש עבטמ ועבט אלש לי'זח

 .וירחאלו רועישה דותבו רועישה ינפל ,השנעהו הדחפה

 םידמלמה יפבש םוגרתה

 הרותה תא ךלמה ימלתל ובתכש םינקז השמחב השעמ,

 אלש ,לגעה השענש םויכ לארשיל השק םויה היהו תינווי
 ימ .(ז 'לה םירפוס 'סמ) "הכרצ לכ םגרתיהל הלוכי התיה

 םוגרתב ונושל תא דמילו השרובב יקדרד ידמלמ לצא דמלש

 ןיבי -- ותריכזב ותלגלוגב עוקתה וחומ תא ץצירו שידייה
 ויהש השמחה י"'ע הרותה המגרתינ ובש הז םוי לש וישוקל

 השרוב ידלי לש םיוניע : וזמ הריתי .םידמלמ םה ףא הארנכ

 םהל ומגרת םירצמ ךלמ ימיב :םייתעבש יפ םהילע ושקתנ
 דרי םוי םוי--השרובב וליאו דבלב תחא תחא םעפ םוגרתה תא
 ןיולפ :ןוגכ ,"הייקנ,, שידייב םילימ ימוגרת לש לובמ םנושל לע

 -רעפיפ ,(ןמגרא) לאווליפרעפ ,(ספסוחמ) טקעלפנא ,(ןוליא)

 ךנוהמת ךל טעמ םאו .רעפארעייפ א-השא ,(ןופיפש) רעטאנ

 ליחתה -- תיארקמה תורפסה תפשב המילשה ותואיקב לע
 רחוסכ ,ןשוחבש םינבאה הרשע םיתש תומשב ארוק יברה

 רדסנש רדסה יפל ,הז רחא הזב ,קהבומו החמומ םימולהי

 -ראג א ןוא תקרבו ,טנזירפ א הדטפ ,ןיבור א םדוא : הרותב

 .האלה ךכו לקניפ

 םבולבלב םיצעהשכ םימחה ץיקה תומימ דחאב הנהו

 םירפרפו ןח ירופצ ,ןשדה םאשדב םיקירומ תודשהו ,םידמוע

 םיפוצפצ ,ריואה ללח תא םיאלממ םהיעבצ ללשב םיצצונ

 יפכ ואחמי תורהנ ,לעממ םיננתסמ ,םישירח םימוזמזו םיזילע
 םהלש חלודבה ימימ םילגלגמ םיצצונ םיגלפו תמחמ םהילג

 םוג תא ףוטשלו אובל תוקוניתה תא םינמזמ דחיב םלוכו

 הנוע ןיאו -- זומת שמש טהלב ורשפנש םהירבשמב שביה

 םבר תיבב תוקוניתה הלא םיצבור וז העשב יכ ,םתנמזהל

 .ןוצר ילוטנ ,םילשורמ םירזוחו =

 םירבד השש ...םנח םירצמב םהיתובא ולכאש םילכאמה לע

 -- ססמערו םותיפ דיל םרוזה סולינה תפש לע םש יא ולכא

 אל ימ -- םיגדה :אל השלשו םיריכמ םה םילכאמ השלש

 !? לצב םילכוא ןיאש םוי שי יכו -- םילצבה תא ;םעדי

 ןחלוש לע םילוע וללה ןוחרס-יניש םגש המדנ םימושה תאו

 -- םיאושק -- האוב תא הרחיא אל הרצה םלוא .םהיבא

 אלימ .זארג -- ריצח ,סעזיברא -- םיחיטבא ,ןרעצולפ

 הלוגס הרוצש רכוסה יעוליד םתוא םניאש י"פעא ,סעזיברא

 אלמתמ םודאה םרשב הארמלש ,ןהל הכושמ רוע לימרת ןיעכ
 ,ןאצמת אל השרוב ינגבש יייפעא ,אחינ -- הואת ריר הפה ללח

 .ןהירחא םיעגעגתמש המית ןיאו ,רחא םוקממ ןאיבהל שי זא

 לע -- יברה לש ומוגרתכ ,זארג וא ,בשע םתס -- ריצחה לבא

 םשפנ וללה םינדעמ לע ,םירצמב םוטיעלהש הז המהב לכאמ
 לע אלא .ודוס רקח דע אובל השק רבעה לכאמ םע ,םרב !?האצי

 הב ךרדה יהוזיאו םהמ ,אישק םיאושיקה -- "ןרעצולפ,,ה
 םלעמה יברה ידיל ,השרובל םירצמ ךרד לארשי ץראמ ועיגה

 ? םהימימ םמעט תא ומעט אלש ,ויתוטועפ יתפש לע םנתונו

 היתורדקש תמחמ ,ותשא תא לואשל דמלמהמ רצבנש לבח

 שגוהש ןירותסימה ןרעצולפבו הלא לכב וסנתנ אל היתובחמו

 ,ויקדרד דמלמל .םידבע תיבב םירצמב םתויהב ויתובא תובאל
 ,םתעייסמ "הניארו הניאצ,הו םיניעל םהל תובא תרוסמ
 תלחנ,,הו ,הירחא הנוע שטייט-ירבעהו ,דמוע םלועל םוגרתהו
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 -לסמ ויתימעו ןרוהנייא לסויו םהו ,ורובידב הנשמ וניא ''יבצ

 םעפ קר ולו ,םועטל ,םה ףא םיוואתמכ ,"ןרעצולפ,,ב ןילס

 רוד תפש לעמ הדרי אל ותחבשתש הז םימש םחלמ ,תחא

 תוטיבצו תובוט תוכמ המכ יוה -- השרובמ דליה .(* רבדמה

 הז לפת קרי לשב תוכירפה ויתומצע תא וליהבה תונמאנ

 ימו ;והולכא אלש רמול ךירצ ןיאו ומויקב חוטב היה אלש

 ויטעב ורשבב יברה ןעיקשהש לוגרפה תופילצל רפסמ הנמי

 םלוא .וחכשו רזחו ומש תא עדיש קפוסמ לכאמ ותוא לש

 ייח תא ררמיו בושיש תנמ לע ונרכזיש יברה לע איה הריזג

 םהייוניעמ םתוא חתפיו ררוצה אב רשא דע  וידימלת

 .םהיאושיקמו םהירעצולפמי

 (ןופיפש) "רטאנרפיפ ה

 ((ה אריו אמוחנת) הרות רפסב לכתפהל ול רופא ,םגרתמה

 ףרוחה יברעב םבר תיבב םידימלתה רבח ול רמזמ

 םזפמו ,בקעי תכרבב הרישה יקוספ תא דמלמה לש ותכרדהב

 -- ;היהי ןד טבש -- ןד יהי, :םידרמו ינוטונומ ןוגינב ול

 ילע ןופיפש -- ; שיבכה עצמאב שחנ (ומכ) -- ךרד ילע שחנ

 לבא ,םידליל ןבומ לכה -- ךרדה לע רעטאנרעפיפ -- חרוא

 קפס ןיא םנמא .וביט המ עדוי וניא שיא -- הז רטונרפיפ

 ,ופקתו וחכ םצוע ,וחראו וכרד לבא ,דאמ ןכוסמ שחנ ןימ הזש

 וסרא תא וב לטה ןעמל ונברק תא ופפלב ,ותעשרו ,ותרובגו

 וידימלת וליאו יברה לש ותניבמ היה הלענ הז לכ -- ינלטקה

 -יניע דגנ ותוושב ,טטורהו ךרה םבל תא שיעגה םנוימד --

 דחא ףרוע התא םאש ,םישאר העבש תלעב תצלפמ ןימ םחור

 -רפיפה עיגה ךרדה וזיא .ויתחת םירחא העבש םיחמוצ -- םהמ

 ירזכא "יח לעב,,ש ,החטבב חינהל רשפא + השרובל ארונה רטונ

 וחלשנש םינושארה םידמלמהו ,היצילג ירפכמ השרובל דרי הז

 ,שרומרמ יבושייל םהידיסחמ םתויהב םייברה תארוה י''פע

 ,םהיקיפאו םירהה יליבש ךרדב םתא ואיבהש םהו ואב םשמ

 רטונרפיפה -- םתחתמאבו הארוהה יכרדו דומילה תטיש תא

 (היוקל) תינמרג ורביד תירטסואה היצילגבש תמחמו ארונה

 דחאש יאדול בורקו ,ןושל התואל תושקה םילמה ומגרתינ

 היהת ותכאלמש הצר ,תילקסדה עוצקמל דעונש ,םידמלמה

 רסוחמ ותויהב ,הימר התושעל אלו ותוחילשל תמלוהו הנמאנ

 ךרד ילע שחנ ןד יהי,  קוספל ועיגהב ,תיגוגדפ הנכה לכ

 םה "ךרדו חרוא,ש םשכש ,ותעדמ ןיבה "חרוא ילע ןופיפש

 רועמ םה "ןופיפשו שחנ,, םגש ירה תונוש םילמב רבד ותוא

 ןג,,ה רופיסל הבישה התשק אל הז ןיעמ "רקוח,, דמלמל) דחא

 שחנה תלועפכ "ונפושת ךפושי, לעופה תא תולגלו "ןדע

 ותוא םיאטבמ ןופיפשהו שחנה םהינשש הנקסמ ידיל עיגהלו

 דמלמה ריכה ילוא (סרא ליטמו תיתח ליפמ ,ןכוסמ שאר

 ותביבסב לחבנה לחוזה לש םינוש םיגוס עדיו דמולמה

 תרות רפסב אצמו עגי ,עדמ ירפסב ץיצה עדימה תמלשהלו

 ,םישמרו םיצקש ,תומהבו תויח ינימ לכ םיריוצמ ובש ,יחה

 רשא םילודגה םינינתה דע לעממ םימשב רשא ףנכ לכ רופצמ

 םישק,, -- םהל ועגעגתהש -- םלאושקה עודמ רבדה אלפל (*

 .(.אי ז'ע) לאעמשי 'ר יבד םימכחה ןיב "תוברחכ םדא לש ופוגל

 : טטחמה דמלמה יניעל הלגתנ אלפנ םלוע .ץראל תחתמ םימב

 אלא ארבנ אלש שותי ותוא ,םדאה ינפל ארבנש יחה לכ

 רקנלו ("ךמדוק שותי,,) הואגה ינפמ וליצהלו םדאה תא רומשל |

 ולוקב םיפדה ןיב םזמזמ אוה ףא -- עשרה סוטיט לש וחומב

 -= .הועזל םרוצה

 םתומש יפל ,םנמא אוה ריכמ וללה םייח ילעבמ םיבר

 "החנמ ןברק,, רודס תליחתבש הריש קרפ .הרותבש תוישרפהמ

 ירישו חבש ירבד הנעמשת וינזאו ,ויניע דגנל יח ומכ דמוע

 ומשב ועדויש ןושארה יח לעבה הנהו .םרציש ,רצויל הלהת

 וניא דמלמה .שחנה ,רתויב ליחבמהו ליהבמה שארה ,אלמה
 תועבט-תועבט לפוקמו םיואמה לחוזה לע וטבמ תא ההשמ

 והז -- עוסשה ונושלב םתוניבמ רקדזמ חטושמה ושארו

 וניע תא ליפשמו ,רחא אלו אוה -- דמלמה רזוג ןופיפשה

 רדס יפל תינמרגבו תיניטלב בותכ אצמייו רויצה תיתחתל

 ,יניטלה םשה -- "הרופעיו,, ןימיל לאמשמ : תיזעולה הביתכה
 עמשנ ותאירקו ירבעה וקיתעתבו ,ינמרגה םשה--"רעטטאנ,,ו

 חנומו דחא םשל תומשה ינש תא ותושעב "רעטאנ-רפיפ,

 לש הצחמל לפאה ורדחב ,םיטפרקה רהב דלונ שדח יעדמ

 תויחל ולש יולואוזה חולה תא רישעהו ינומלא ליכשמ דמלמ

 תא אלימו .עיגה השרוב דעו דריו הז חנומ שלג ךכ .ך"נתה

 דמלמה ןרוהנייא לסוימ ,הידמלמ לש םהיפ לע רוגשה םנולימ

 -ימלתב םלוהה דאנעג ףסוי דע דבלב 'ישילש, דע וידימלת תא

 הז וליאכ ויתויתואב "רעטאנרעפיפ,,ה תא ,םיגוה םניאש ויד
 .ומצעבו ודובכב שרופמה םשה היה

 הנופצ הלועו ךלוהה ןד טבש המד וילאש ןופיפשה הרקמכ

 םהש ייטקעלפטנא ,הו "ץלוהנסמיפ,,ה הרקמ ךכ ,ץרא ול רותל

 תושקה םילימה לכל -- ספסוחמו רפוג-יצע לש ןהימוגרת

 םנחביהב וידימלתש דמלמו םהל היה שידיי תפשב יוסיכ --

 תא דבאל היה לולע -- ןופיפשה םוגרתב ומגמג תותבשב

 .תבשה תרחמל דימלתה

 םירשע,  ויכינח תא דמילש ליכשמ-דמלמב השעמו

 רבדמב ןתא,, טי ,אמ היעשיל עיגהשמ "קוספ,, ונייהד 'עבראו

 ,רהדת ,שורב הברעב םישא ,ןמש ץעו ,סדהו ,הטש ,זרא

 םינימה תעבש לכ םגרתמו הנומ ליחתהו -- "ודחי ,רושאתו

 "םיוב, םימעפ עבש -- ץע -- "םיוב, הלמב הז קוספב

 םימוד םלוכש העשב וללה םיצעל תומש הז ןכסמ חקי ןכיהמ)

 ,םהיפנע לדוגב םינושש אלא -- םצעבו םתחימצב הזל הז

 לשב יכו -- םהיתוריפ ביטבו םתמוק הבגב ,םתוולע בחורב

 תא חפיקש הז ארקמ לעב לע הקזח ? םיצע תויהמ ולדח ךכ

 -- ותודמלממ קלוסו םחל רסח רייתשנו הז ןיגב ותסנרפ

 איבנה היעשי הצר ילמלא :ומע ןחובה לש וקומינו ומעטו

 רומא היה םתס םיצעב הברעהו רבדמה תוסכתה לע אבנל

 ."...םיצע רבדמב ןתא,

 םהיתואלתו םידמלמה לש "יכנא ה

 ובצמ לע תשרדנה -- 'יכנא, לש 'תידמלמ,ה תרוסמה
 ידלי ךוניח לש שדוקה תכאלמב קסועה לש ישפנהו ילכלכה
 היה ךלהמ 'ןמזה, תישארב : השרובב םג התיה העודי ,לארשי

 אל אמש היה אריתמש ,וידימלת לש םהיתובאל תיבל תיבמ
 םהינב תא סינכהל םתעש עיגהש הלאל ;ורדחל םוריזחי
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 ןיב והלהניש ,ולש (לטייט) 'רטוח,ה לא םתונפהל 'רדח,ל

 וייחש הז דמלמ היה דמוע .םהימודכו 'תיב-ףלא,ה תורוש

 ןידיתעש םיקדרדה םתואב ותלחות היולתו דגנמ ול םייולת

 ייכנא,ה תא ארוקו דמוע ,םיאבה םישדחב םררמלו וייחל תדרל

 ןיא םאו :ףיסומ אוה ובלבו) '!םינב יל הבה, -- ןושארה

 תבשב ,וינפל םוישכ ,ןושאר ימימ דחאב ,היהו (יכנא תמ --

 חיטמ ליחתהו רדחל אב ,ויתועידיב םוגפ והאצמו ונב תא ןחב

 -- ינשה "יכנא,ב לצנתה ןכסמה .דמלמה יפלכ םישק םירבד

 הנליטתו ךנבב המשאה תא שקבו ךל ,1+ יכנא םיקלא תחתה,

 איצוהל ומצע ןיכמו ויתוילכ תא רסיל באה תוברהב ! וילע

 : ישילשה 'יכנא,ה תא וינזאב ארוק אוה זא -- המשנה תא ונממ

 אלא ,הימר יתכאלמ תא השוע יניאו דמלמה ינא -- /'יכנא,

 לע ןותנ ושע לש ושאר םא תושעל ידיב המ ,'ךרוכב ושע,

 באה ול םחנתמ זא .יב הלקלקה תא הלתת לאו ךנב ראוצ

 קעציו דומלה רכשב ונחפקאו ןמזה ףוס ימי וברקי :ובלב

 /! ?יכנא הז המל ,ןכ םא,, :יעיברה 'יכנא,ה תא וינזאב וליפא

 לש םאובל הדרחב הפצמו תבשוי דמלמה תשא רשא שיו

 לש ונב ןבו םהידעצ לוק תא תעמוש הניאו הלעב ידימלת

 ,(אטחה ותוא לשב וטבשמ ואצי םידמלמש) בקעי ןב ןועמש

 תונוזמ ירוסייב אכודמ ובלו ףוחסו יווד סנכנ ,הלעב ,אוה
 ךידימלת-ךינב :ותיב תרקע יפמ וינפב תחטומ הרמ הלאשו

 ייכנא,ה לש ורות עיגה הזב 1 לש לזמילש !םה ןכיה --

 הרשעמ ךל בוט יכנא אלה,, :תגעלנ תורירמ אטבמה ישימחה

 מ"הוח ימיב השרובב םידמלמה לע התיה 'ה תלמח "...םיגב

 םתעדמ וניבה רבכו תיבל תיבמ םצצורתהב ,תוכוסו תספ

 : הזה יגיגחה רוקיבה המ םשל ,קוניתב שיש םיפתושה תשלש

 םירקמ ינשב -- ןעגנידנא) ונב תא םושרל הצורה באה

 (הערמל תורפהו דמלמל דליה תריסמב -- הז לעופב ושמתשה

 כ'"'דב ? םעטהו התא התודגנתהו םאה האב ,םיכסהל היה ןכומ

 תשקבש דמלמה דגנ והשמ הל שיש וא הככ םתס ,םעט וניא

 הניא דמלמה תשאש וא ,ויניע ינושיא ךותמ הציצמ םימחר

 רובידה תושר לטונ דימלתה םג םיתע .רתויב הילע הביבח
 ותיבו דמלמה רובע תילרוג תויהל הלולעה ותעד הווחמו ודיב
 תולעהלו .החפשמה ייח תא לבלבלו העשה תא ול בברעלו
 .ותיב ןובער תא

 םמחל ואיבה קחרממש םידמלמה

 אציו הרשרוב תא בוזעל היה ץלאנ דבלב דחא דמלמ אל
 הידליו השאה .ותוא ןיריכמ ןיאש םוקמב םידימלת שקבל התוא
 ותואב רכנב ררוגתה םהיבאו הלעבש העשב התיבב הרייתשנ
 תנפב הטמ ול עיצמ אוה םש .הרות דומלתל  הצקוהש רדח

 תוניכמש הממ לכוא ,ותיבמ ומע איבהש םילכב הסכתמו רדחה
 המכב יולת + תותבשבו .וחרכ לעב ינוחמצ השענו וידי ול

 ויתב ילעבו השרוב תברקב אוה ותולג םוקמ םא -- םיאנת
 גנעתהל ותיב לא בושל תושר ול םינתונ -- המה בבל ישנא

 שי םלוא .תבש יאצומב רזוחו ותחפשמ קיחב םיגונעתב
 ,השרובמ קחורמ םוקמהש וא תואצוהב ךוסחל ןנכתמ דמלמהש
 'תובא יקרפ, ודמלי םהידליש תובאה םיצור המחה תומיבש וא
 ,ותיבב הנשב םימעפ רקי חרוא אוה דמלמה -- הלא םירקמב

 םיעבוט-םיבוט םידוהיו הברה 'םינמז, וקיח תשא הנגענ םש

 תומחה םהתועבצא תא ,שרדמה תיבב ותואריהב ,ול םיעקותו
 .םיעירו םיחא לש תמא 'םולש,ב

 ,יגוגדפ רושיכ לעב דחא היה השרוב תא ואציש הלא ןיב

 וידימלתל ףיסוהש ,םייח-םהרבא-לאוש אוה ,דמלמ ןב דמלמ

 דועו 'עבראו םירשע, ,הביתכ ,ןובשחכ ,תוירטנמלא תועידי

 ילגר תא תובא וריקוה הזה רבדה ללגב ,אקע אד ,אלא --

 תמועל .השרוב רובע ידמ רתוי עדוי אוה .ורדחל אובמ םהינב

 הסנרפ ואצמ ץוחהמ םידמלמ :אובי תרוחס היה םיאצויה

 'ר 'דמלמ רעלבזיר,ה אוה רתויב עודי .השרובב םג הקוחד
 קומינו םעטב שורמרמב רפכ ,אילבזירמ אבוהש לארשי

 םדמלל עדויה ח"ת דמלמל םיקוקז (םידיגנה ינב) םהינבש

 השרוב ידמלמ לכ אל ירהש היה םעט רסח הז םעט .ת"פג

 ,היה קהבומ ןיירוא-רב לאוש 'ר ותוא) ויה יקדרד ידמלמ

 חכ לעב היה גלפומ ןדמל ,ותודמלמ ימיב דעירפ המלש 'ר

 םידימלת ודמל רעלבזירה לצא אלה -- ותו .םירחאו הרבסה

 אלא .םדיב הרייתשנ אל יייישרו שמוח,ב המלש העידי ףאש

 ויה םילוכי םידימאה 'םיתב ילעב,ה תרשע םתוא -- יאמ
 אלו רעלבזירה לצא םידמול םהינבש ,הואג תצקמב ,רמול

 םחרואל ואיצוה וז הרטמל .השרובמ והשלכ דמלמ לצא םתס

 .וידימלתל תראפתו ויאיבמל דובכו הלהתלו םשל יהיו ןיטינומ
 .וידימלת ךכב םיחבתשמ הזה םויה דעו

 "םירדח,ה ידלי לש םילויטה

 תוקונית ולא "...יחישמב ועגת לא, םיתכד המ בר רמא

 (:טיק תבש) "ןפר תיב לש

 םעט ומעט אלש תוטועפה הלא -- ןבר תיב לש תוקונית

 ןווכמ לויט ועדי אלו טעמכ ,םירעיו תודש-יבחרמל האיצי

 רופצכ ,םיאולכ וללה ובשי ברע דע רקובמ .והמ ךרדומו

 הנגל וא רצחל ויה םיאצוי תוקספהב קרש רדחב ,בולכב

 הרפ,,בו םיאובחמב ,םיפוטחה םהיקחשמ תא םש םיקחשמו

 יטבשב רשע השמח,, ירחא) םהב אצויכו םירותפכב ,''תרוויע

 וריואו ילולפאה רדחה ןמ המצע האיציה .(םיבורח יניעלגב םג

 רצמה ןמ האיציו טולימ םושמ דליל הב היה רבכ סוחד-קוחדה

 ,התיה האושד המדאה ,םלצ ושרפו םהיפנעב ופפונ םיצעה --
 ףוצפצב םלוק ונתנ םירפצה ,םימשב חיר וציפה םיחרפה

 םבל תא החמשב תודחל רדחה ידלי וקיפסה םרט םלוא .זילע

 לוקבו יברה אב -- ה"בקה לש ומלוע-תעפימ םשבתהלו

 ,הנשב םעפ קר ."רדח,ה תליפאל רוזחל םנימזמ הווצמ
 ידמלמ ,רמועב ג"לב ,תועובשל חספ ןיב ,ביבאה ישדחב

 םיריבעמ ,םהירדחמ םהידימלת תא ויה םיאיצומ טנירפה

 -- הז דיל הז םיחנומ ץע תוטומ יושעה ץעה רשג תא םתוא
 םייוצמה תוריפו םחל תסורפ : ךרדל םתדיצ .'הסורטיפ,ה לבחל

 רזגו ןונצ ,ויתובנזב ודועב ירט לצב ,םיצעה לע שדוח ותוא

 -- םהירוה לש םדי גשיה יפכ ,לכאיי רשא לכאמ ינימ דועו
 וניכהש תשקה אוהו ,םהילע םניז ילכו ,םהירורצב םירורצ
 והופפכש חלו קד לקממ ,"רמועב ג"ל,,ל םהידי ומב םמצעל
 ,םהל וניקתהש םיצחו לזרב טוחב וא לבחב וא טוחב והורשקו
 .ושענ ץעמ םה ףא

 ,והנחמ שארב ליעמ אלל אציו םידגב לוע וילעמ קרפ יברה
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 תוררגנ היתחתמו ובג לע ול הטומש תטפורמו היוהד היזחשכ

 .חורב תורדבתמה ןהיתויציצ תוציצמ ןהיתוצקמו ותוסכ תופנכ

 העיז-ןמשב הלובט ,הקלומריה איהו ,עבוכ-תפיכ -- ושאר לע

 ;ודיב תמייאמ הימה עימשמו ףפוכתמה ןומרעו זול לקמו

 ותרמ קרוזו הריתי המיא םהילע ליטמ אוה הז םילבוח-לקמב

 םיענו בוט רבח ךפוה םעוזה יברה ,םעפהש אלא .וידימלתב

 םיפפגמו ויניעמ םיעפוש םא תבהאו בא ימחרו ויתוטועפל

 עולבל םהל ותתב ,תוטעמ תועשל רורד םהל ארוק יכ ,םתוא
 העמק םועטלו םהירביא תא חותמל יקנהו חצה ריואה ןמ טעמ

 העיגה םייתניבש -- ושעל החטבוהש הזה הפיה םלועהמ

 וינב ,הז ושע .ומא ןטבב ותויהב דוע -- ומוחתל "הנחמה,,

 ינפלש אשדה-ידופר םהירכ-יבחרמב םיצורתמה םינטקה

 המ-םושמש לארשי ידלי לע ,םהילע םילכתסמו םהיתותקב

 ;ומ : ההימתו תוממותשהב -- העקבהמ םש ,םהיאובחממ ואצי

 ,םירהב טטושל ואצי יכ הלא םימיב וללה םינודוהיל םהל

 םהילויט תא רפסה יתב םיכרוע םהבש ,שפוחה תע עיגה םולכ

 ,םיחותמה םיטוחהו םיפפוכמה תולקמל םעט המ ! םייתנשה

 ,ללבודמה ונקזב םהינפל ךלוהה הז והימו םמכש לעש תותשקה

 חורל תופנפנתמ ודגב-ילידגו ויתוקר תואיפש הפיכה שובח

 יברה תווצמ ? ודיב םידרז-הנקו םשארב דעוצו ךלוהה ,םויה

 .ןידדצל םשאר ונפי אלש םהילע הקזח

 םייוג ןיב ,םתכילה ךרדב םירז םמצע תא וארי אלש ידכ

 ,ליטנוי לש והדש הנה :ועבצאב יברה הרוה ,םרפכמ קחרה

 ,לאומש לש ויתוריפ ןג םש ,רעזייל בקעי לש הדבילה ירה

 הבר תואיקב הלגמו ךישממ יברהו ןמחנ לש הערמה ירכ ןאכ

 םש םינוחה לארשי יטבשל הסורטיקה תמדא לש התקולחב

 לע אל םנמאש םישח םיקדרדהו הלויצהו הבישיוה תודג לע

 וסנכנש םה -- ביבסמש םייוגה ,הברדא םיכרוד םה םירז עקרק

 ..םהלש הניאש תושרל

 םהיגונעתו *"םינמזה ןיב,, ימי

 םהו ,רדחה שבכמ תחתמ תאצל םידליה לש םכרדש םימיב

 םימיה םתוא ,םירדחהו םידמלמה ףוליח תע ,'םינמזה ןיב,, ימי
 ורטפנש ךכל טרפ ,השרוב ידליל שממ לש שפוח ימי ויה אל

 תבוח ןיאו הנשה תיצחמל בורק םישובכ ויה ובש רדחה ןמ

 : הדובע תואלמ םהידי -- תספה ינפל ןכש ,םהילע םידומיל

 לש "הלופכ,,ב תוכזל ידכש) תוצמ לש הפאמ-יתבל תוציר

 לש םירמש,, תוינק םשל תויונחה ןיב טושל םהילע היה הצמ
 ינפ שודיחב הדובעו םירפסה רורוויא (...תוצמה רובע "חספ
 .הלאב אצויכ לכ ןכו ,גח לש ודובכל תיבה

 תרומשאב המיק : תוחרטה ולפכוה -- ותסבש שפוחה ימיב

 ,םחה הוקמב ךושכשו רקה הוקמב הליבט ,תוחילס תרימאל
 טוקילו הכוסה תמקה ,תסנכה תיב רפושב תובונג תועיקת

 ךותח בלצש ,ןמשה חלגה לש ונגמ םיחופת תובינגו תונעשוה

 םיחאב םיסלקתמה תוקוניתה תא ופא-םעזב ףדרמו ופרעב ול

 םהישומל םיכחמה לחנה יגד םה ןכיהו ; ס'ןמחנ המלשו לאומש
 תיישעו הכונחה ימי םה הפיאו .הרות תחמשל םילגדה תנכהו

 תינוביבס -- םהידיב ונתנ ץע ינוביבס קר אל ,םינוביבסה

 הצקמ ךתחנש ץע סופדל םיכתומ תרפועו לידבמ םייושע
 םהב ותרחנש םיעקש יבובג םיקלח עבראל קלחנו אטאטמה

 הכתהמ םולשב ואציש תועבצאה ויה לזמ תונב ,תויתוא עברא
 .וברצנ אלו וז

 ,הנשה תונוע לכב השרוב ידליל וניתמה םיבר םיגונעת

 הציחרה דבלמ .היגנועו הנועו הנוע ,היקחשמו הפוקתו הפוקת
 עיצה ףרוחה יחריב חרקה לע הקלחההו ץיקה ישדחב רהנב
 יוקיתרנ,, תא חנז הז ךאש ,ושמש ירורהזב ביבאה םג ומצע

 ךותב ורתס אבחמב אב ילמלאש) רוקה תומיב וב ןותנ היהש =

 לש וקוספמ וחקלש ,יברה לש "סאפ-רעטיפ,ה אוה ,וקית

 םוחכ, וניבא םהרבא ינפל ובצינש םיכאלמה תשלש לע י"שר

 םנמא !ותסה אוה ןכיהו ? דומעי ימ -- ותמח ינפל ('םויה

 : םיבזכאמ םניא ןיידע םינגה לבא ברעמ דצל שמשה איה הטונ

 ילצב -- םהיתוגורעו םהיתוריפ תצקמ םינעוט םהמ ,םיצעה

 תא ןהמ ופלשש תוישושבגה ןיב םיצבצבמ טקל תוקריו החכיש

 אכמת ילע ןיבי םיבברתשמ רב יעוליד ילבחו םרפע ירפ

 יקמעממ םוטמשש המדא יחופת לש םתחרפת לע ,תרזח ישרשו

 המה םה ,םמצע םידליה ,םרב .םיחונז הדש ימלת ןיב ,םתבש

 .ותנועב רודיב לכ .םהירודיב יננכתמו םהיעושעש יאיצממ

 רהנב הציחרה ,קפס לש לצ אלל ,תדמוע םהיגונעת שארב

 ייקאיטופ,, השרובב ארקנה םימ תילולש םתס וא ,לחנב וליפאו

 ויגלפ רהנל דליה ול אצוי .םהב םיסאומ םניא השרוב תוקונית

 םיצעננה לחנ ינבא תורורצ ןומה וילגר תא םילבקמ דימ --

 אל םבור ,םידליה םלוא .םהיתופכב םיכתוחו םהיתועבצא ןיב

 המדאה לע הגיצהל הפיחיה םלגר ףכ התסינ אלש ויה הלאמ

 ףגנ ינבא הנייהתו הז עגפמל ובל םש אל ןכל ,ץיקה לכ ךשמ
 וכרדב ולועשמ תא ול םידפרמה גנוע יאשדכ ויניעב הלא
 | .הצחרה תומוקמל

 היהו וילא ותגרע הלדג ןכ רהנל דליה ברקתהש לככ

 .וימימב ומוקמ תא ונממ 'םיפטוח, וליאכ וכלהמ תא ץיאמ

 הזופחה הכילהה תעשב דוע וילעמ ףלוש ליחתה םידגבה תא

 ,המימה ץפוק ,ודלויה םויכ םוריע דמע רבכ וירבחל עיגהשמו

 תוארהל םידליה םיליחתמ דימ .החושו וידי תוברא תא שרופ

 : היחשה תמכחב םחכ תא חיכוהל םתוצרב (ןעצניק) "תואלפנ,

 הז רבד ורבח השוע -- תומוצע ויניעשכ החוש הז םא

 ורבח -- :החושו וידי תא בלשמ דחא ,תוחוקפ םיניעב אקווד

 -- !םימב תושעל רשפא יא המ יכו .טשו וילגר תא לתפמ

 ףאה תא םקיזחהב ךפשה תיתחתל רכסה ימורממ םיקנזמ

 ,םימה וב ורדחי אלש הארנה לכל) עבצאהו לדוגאה ןיב ץוחל
 ודמל אלש הלאו ,הלעמל ויריחנו הטמל ושאר דוקדקשכ

 םיחפנמ (אתליכמ) ודמלל ויבא לע לטומה וז תונמוא ןץדע
 ירחא דימש -- םייחש תיב תחת םתוא םימשו םהינותחת תא

 טיישה ילכו דליה ,םהינשו םרבס דבאו םחפנ סמנ םימב םעגמ

 וימגול תא ואלימש םירוהט םימב הרשכ הליבט םילבוט ,ולש
 וליחתה ,והופפאש םימה ןמ ורענתהבו םילזונ העילבה תיבו

 -- ופוג לכו וינזאמ םירגנו ופאמ םיאצויו ויפמ םיקנזמ וללה

 תאזכש הליבט רחאל .ונמיה ןיזתינ עובמ ימ לש תוצוצינ

 תע לכב ,ושפנ תוואכ םימב סנכנו אצויכ ומצע תא רענה האור

 .בשחיי םינייחשה ןיבו הצריש

 תפש לע םיללועמ השרוב ידליש םילולעתה םה םיבר
 םיילגרב הטבח ,עדרפצ טוישו ןדקרפא תייחש :םכותבו םהילחנ

 -טירט) םוהת יפ לע העיספו הדימעב החשימ ,םידיב החיפטו

 ךושכשה .תוקונית תבושמו סדנוק השעמ ב"ויכו (רעסאוו
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 םהיניע דגנל אלה ,גיידה תמכח תא םודמיל םג םילחנה ימימב

 םיצצונ םיגד ,תשוחנו ףסכו בהז יגד םיצצורתמ תוינרקסה
 םיזחופ ,םהיעושעש ירופרפ תא םה ףא םתושעב םפסכ קרבב

 ילוגיע לש ףסכה הטעמ תא תוארה ןעמל םדצ לע םכפהיב

 ייוג םהילע וארקש תומשב םהל םיעודי וללה םיגדה .םהישקשק

 ויניעב ךרקוס היוגה ךורא 'גנארטסיפ,ה תיתליאה הנה :השרוב

 קירבמה ודצ לע ךפהתמ םש ;ןטבה ףוסכו בגה ההכ ,תולוגעה

 לופא םא וליפא רמואכ וילא קחוצ ,םיעטה המורבאה גד

 ,ךיתועבצא ןיבמ יגטלמת ירוע תקלחש ,יב חוטב ךניא ךידיב

 תסירפ עדוי בר-יבדרב לכו םיגדה םידוצנ םיכרד הברהב

 וא םילבח העולק תשר חוטיש ,ןתשפ יטוח הגורס תרומכמ
 רשב יחתנ ,םיעלות תועוקת ןשארבש תוכח ,לזרב יטוח

 ,ןילוקמה תיבמ דחוימב חוקל בלח לולבד וא ,המקר-יבובז וא
 טימנידב םיגדה םומיה ,"קאלסאמ,, יריגרגב תורהנה םומיס

 םיגדהו .(תוחותפ םיניעב םתומל ומרג ןהינש) ןורטאפ ןירוקש

 ! וגודוצ :םיננחתמו םישקבמ ,םיעבותו םיכשומ
 ףרוחה יגונעתו םימה ךותב ץיקה תולהצמ ,ןכ םנמא

 ינרפצ תא ץעונו ןנצמו ליפאמו ךלוהה ותסה -- םימה לעמ

 אלא ,םילמקה םיעבצב ךירוהרה תא ריכעמו בלב שואייה

 ,םילודגה םימיה תא ונל ןתיו הכמל האופר םידקה ה''בקהש
 םיגח ,ויתולפתו םוי-םוי ,וישעמו םוי-םוי ,הלפתהו ןוצרה ימי

 ,םיריוצמ םילגדו םירוזחמ ,םינימ העבראו תורפוש ,םידעומו
 ןינע ריתע ןכות םיאלממ הלא לכ ,דועו ןהיטושיקו תוכוס

 .תופוקתה יתש ןיבש ללחה תא

 תודליה לש הפיה המלוע

 םלועה ריואל םתאיצי זאמ השרוב ידלי ואר הפי םלוע
 םלועה ריואל אצי,שכ ותעשב ךלמה דודכ ,הריש ורמאו

 לעממ תלכת תפכ -- (י בש) "תולזמו םיבכוכב לכתסנו

 הצור אוהשמ ,הז רשי םלוע .הטמלמ םירעיו תודש קריו
 ,רדג וא ריק ול שפחל אלא דליל ,ול ןיא ,ךפוהמ ותוארל

 ושאר תא ןיכרהל ,וילע ךומסל רשפאש רבד לכו ץע וליפא

 ופוג תא לישפהל תצמואמ החרט חורטלו המדאב עוגפלו

 אוה ודצלש ןעשמב תועגונ הנייהת וילגרש דע הלעמ יפלכ
 לע דומעל חילצי רפסמ תונולשכ ירחאו וילולעת תא ךרוע

 םיאור םניא וירבח -- אקע אד אלא ,ךופה םלוע האורו ושאר
 ,קחצי :תולוק ילוקב קעוז אוה ליחתמ זא .'ותמכח,ב ותוא

 םהש דעו !הפ יגנה ,ליסוי ,יב אנ טבה לידנמ ,ינארת אלה
 דיבכמ ופוג ,ץראה ןמ בואכ הלוע ולוק ירהש ,ותוא םילגמ
 תמעפמ תרוחרחסו וברקב םיכפהתמ ויעמ ינב ,ושאר לע
 .וילגר לע דומעלו ונתיאל בושל ול םיעייסמ וירבח ,ודקדקב

 תורצחב וארו ואצ -- ! והמ םתא םיעדוי -- 'פירילאה,
 לש 'םיקחשמה ישרגמ, םתא ןכיה ,יוה) םידמלמה ירדח
 לש והשעמ תא דחא לכ םישוע תוקוניתה דציכ (!רדחה ידלי
 דצמ תוחנל ףוגל םינתונ שארה לע דומעל םוקמב ךא ,םדוקה

 -לאה החסונהו השענ 'פירילאה,הו ,יוטנ ריקל קקזיה ילבמ ,ינש

 וילגר לע דמוע והנהו -- לגר ,שאר ,לגר :איה ,ךכל תירבג
 .וילע רחרחס ושארו

 ? םולכל םיבושח םניאה -- םיאובחמ

 יונשו (חע) םילהתב בותכה קוספ י"ע רחבנש דחא --

 אוהו,, :םינטקה בר--יב--ירב יעושעשב שלושמו 'ןונחת,ב
 וינפשכ דומעל "ותמח,, הלמה וילע לופנב 'וכו "ןוע רפכי םוחר

 תולגל ןידדצל תוברואו תוטטושמ ויניעו) ריקה לא םיבסומ
 ךלוה םאבחיה ירחא (תוחפל ,םהמ דחא לש ואובחמ םוקמ

 רבוע ,'והלגמ, אוהש ןושארהו סופתלו שפחל לוכיבכ 'םדרנה,

 .ומוקמב (ןעפוט) 'םונל,

 עלקנה לכב ,ואובמ דע שמשה תאצמ ,םדיל אבה לכמ
 ,םהב קחשל םרובע ה"בקה םארב וליאכ םידליה ואר ,םכרדב

 .םהינפ תא החמשב תודחלו םשפנ תא עיבשהל ,םהמ תונהיל

 םאו ופופיע בגא ופטוחו ודי טישומ -- ףעו רבוע בובז האור
 שק לועבגב 'דבכתנ)  דוצינ והירה שמרה ,אוה לזמ שיב
 ..לגרב וכרד ךישמהל ול ןתינו סמנה ופוגב ץעננה

 דחא -- םהיניב הנבה ידיל םיאב רשאכ םהמ השלש

 ותימעו ינשה הצקב וזחוא ורבחו לבח אוהו ויפב ןסר קיזחמ

 הצקמ טוש שוקרק ,סוס תויהל הכזש ורבח לע בכורו הלוע

 ,ובכורו סוס םכינפל הנה -- הזמ הצקמ !'ררפט, הטילפו הזמ

 .דחאכ ונולגעו הלגע

 - ויפתכ לע ונממ ןטק קונית ביכרמו םהמ דחא םק
 : זירכמו אשונו ךשומ ,יהנחטה תיבמ לבומ חמק לש, קש ירה

 לע ןוממ ונמ / ול וחנקי שיאה ימ / הפ ןבל חמק לש קש

 ! הטורפ וליפא הוש וניא אוה / הטושפה ידי

 םינכוסמ םיקחשמ

 ידימלת לש תכ האצי ,"לגרמה,  תיילת תרחמל

 לביק הזחמה ."לגרמה, קחשמ תא קחשל |"רדח,ה

 םיברו) םהיניע ומב רבדה תא ואר וליאכ ,התואנה התרוצ תא

 עריא ןכ יכ הנה ? !ועוציבו -- ןיד-רזג ,טפשמ -- (והואר םג
 לכש, תבשה םויב זירכה קיבולק ףפותמהו ליאוה :רבדה

 .וארייו ועמשי ןעמל "לגרמ םישינעמ דציכ הפציו אובי םלועה

 ןטק רענ .ץע ואצמיו הסורטיקבש תודשה דחאל םידליה וטקלתנ

 והצקבו וראוצל ביבסמ לבח וכריכ ,הרובחה ךותמ ףלשנ

 לעמ ולישפהל ידכ ץעה לע וב הלעו ספיט ,רבח זחא ינשה
 ..הלעמל "יולתה, תא וב וכשמי ןעמל ודירויו ןתיא ףנע

 םיכרועש ושיגרה דימ יכ םה ,םלולעתמ ולהבנ םידליהש לזמ

 ךומסב םירבוע םישנא ואר קרשמ ןכל .הארונ הגצה ןאכ

 דרוה רענה .וטלמנו ןודנה תא ובזע -- היילתה ץע םוקמל
 .וברקב המשנה דועב וירוה תיבל רזחוהו םודרגה ןמ

 החרפ -- םנבל היה יופצש המ ןיבהל וליחתהשמ
 ."םיניילת,ה תומש תא םהל הליג תורצפה רחא .םתמשנ
 ,םהב ושענ םיארונ "םיטפש,,ו םהידמלמ ןידל ודמעוה וללה

 טנירפבש "םירדח,ב "דנארבה ךרד ויה םיריבעמ,, ןיידע יכ
 הלעמו אוהה םויהמ .ןידה רמוח לכב םיניירבעה תא ושינעהו

 תא אוה "הלת, ןכ םא אלא ,השרובב דלי ףא "הלתנ,, אל

 ריאשמ וניאש ןוסירה לזרב לע רכא לש ותלגע תוצקב ומצע

 .ורשבמ תובורמ וילע ויתומצע םא וילע בשויל בר גונעת

 תפירצ ,רכאה י"ע הלתנה תולגיהב ,הפוס -- תאז "היילת,,
 ינפ לע ןמגראו תלכתו םדוא יספ תעבוטה תברוצ טוש
 םש עיגמש םוקמ לכ לעו ומכשו וידי ,"רוחשה עסונה,
 .ףטושה טושה לש ובהל
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 םידלי ירוהרה

 - לעממ םימשב רשא םירוהרה

 םבל תוגהו השרוב ידלי לש םה

 וא ןבלה ףרוחה תולילב םרפס תיבמ םידליה םה םירזוח

 םיקימעמ םימשה ,םיריהבה לולאו זומת ישדח תוברעב

 םהילא םיזמור ,םתוצבשממ םיצנצנמ םורמ יבכוכו םתלכת
 םיבורק -- םיקוחרה ונא !םינב ,וארית לא :םבל לע םירבדמו

 םתא תרמשמ יכ ,םכשאר ימירמו םכדעצ םיננוכמ ,םכילא
 ךלוה רקי חרי :םורמל ויניע תא דלי רישימ הנה .ונמע

 תא ול םיארמ םימשה .תולזמו םיבכוכ תואבצ ןומה ותאו

 םיקחש ,םהירוהיזב םיהגונ עיקר יבחרמו םתראפת רדה

 ךלהמ ,םהינש ןיבו ,תחתמ הליפאמ המדאו לעממ םיריאמ

 "ודח,,ב םשש רכזנו םבר תיב לש תוקוניתמ קונית וכרדכ ול

 ,םהיתואלפו םימשה תותואמ תצקמ והודמיל ודמלמ לש

 ינבו "ארקי תומשב םלכל ,םיבכוכל רפסמ הנומ,ה ה"בקהש

 םאיצומ הלא םג הלאכו ,םתובישח בורמ םהל םילושמ לארשי

 .."תומש הלאו,, קוספל יישר לש ושוריפכ ,רפסמב םאיבמו

 וליאו םתוליסמב הגונו םהל רואש םיבכוכב דליה אוה אנקמ

 -- וידעצ תא םישבשמו םיכלוהו םיכישחמ ויליבש ,אוה

 וטהלב ןיבלמ רוא טיברשו םימשה ןמ וילע ומחיר עתפלו

 ,ותבש םוקממ שלתנ ץצונ בכוכ :תחתל םור ןיב חתמנ

 םואתפ דחפ .קפואה יכשחמב דבאיו קזבה תוריהמב חנצו דרי

 השקב הלוע ויפמו והוזחאי הדערו ליחו ויתומצע תא טיטרמ

 יפמ העמש וא אבא תיבמ הלביקש הלפת ןימ ,המימת

 יאולה,, : תותיעבמה םייברעה ןיב תועשב ,רדחב ,םידליה

 -- ?וז הלפתל םוקמ יאמ ! ..."יתחפשמ ינבמ הז אהי אלש

 יבכוככ תוברתהל וכרבתנ לארשי ינבו ליאוה :השוריפ ירה

 קירבמ -- ידוהי לש ותיבב דלי דלוויהבש עמשמ ,םימשה

 ילע ותימעדייחדימי לכ םשמ ?ץצונו םורמבו רהוז בכוכ

 ...לפונו בכוכ ותוא "תמ,,ו ,ותומבו תומדא

 הפיקע הלפת ןאכ ןיאה ,תחא -- רבדב תוהימת יתשו
 לע,,ש רמאת -- תינש !+ רחא ידוהי לע הריזגה עור ריבעהל
 ולשמנ םייוגהש וניצמ ןכיה -- ןווכתמ אוה לארשי-יאנוש
 לצא בורק םדאש ,בישהל שי הנושארה לע ! ?םימש-יבכוכל

 .הלפת התוא אוה ףא ללפתה יאדוב ,ורבח -- ודגנכו ומצע

 ,ריעב החווצ לוק עמשו ךרדב אב היה,, :וניתובר ונש רבכו
 תלפת וז ירה -- "יתיב ינב ולא ויהי אלש ןוצר יהי,, רמאו
 ,םיבכוכ םהל ןיא ,ןרמאדכ -- םייוגל רשא (ג ט רב) "אווש

 לזמ ןיא,ש ל"זח ורמא םהילעו םהל שי תולזמ םלוא

 םיבכוכש ירה .שי םייוגלש עמשמ (הנ תבש) "לארשיל
 ףחדנ ירבעה דליהו רקיע לכ םתוא םיארימ םניא םילפונ

 ובלב ךרומ ואיבהש םתוליסמב םיבכוכה ןיבל ותבוטב אלש

 .וינתמב הלחלחו

 (בל חל בויא) "םימש תוקוח תעדיה,,

 (םש) "ץראב ורטשמ םישת םא,

 - תחתמ ץראה לעו

 לצא ץיקה יברעבו תושמשה ןיב תועשב דליה ול עיספמ
 ריוא בואשל ,םימה יעצבו םימגאה ידצלו םילחנה תפש
 ,םימו רעיו הדש תוחירב ושפנ תא ןנערלו חור ףואשלו
 ותוא אלכש ,"רדח,,הש םיבוטה םירבדה לכמ ומצע תונהלו

 תמרוצ ,הרזומ הריש העיגמ וינזאלו ,ונממ ענמ םימת םוי
 -- "סעלפ,,הדמ הלועה םינזא תשירחמ הלהקמ תרמז -- תחדבמו

 -הוקמ קפס איהו הימימל אצומ ןיאש הבישיוה לחנמ עורזה איה
 םיעדרפצה לש םירדרדימה ןהיתולוק םה הלא .הציב קפס םימ

 םהישרשש םיצע-יפנעו םיעלס לע הב תורתנמה תודפרקהו
 תוחספמו תוגלדמ ,תוקנזמו תוצפקמ ,םימה ךותמ םיטלוב
 העונתב החיגמ עדרפצ -- וב וניע ןתונ אוהש םוקמ לכבו

 תונושמ תוירב ,רחא םוקממ איה תעוושמ רבכו -- החוטש
 אלל תוכראמה ןהילגרלש ןתדמ יפכמ תולודגה םהיניעב הלא

 ןארמב וחדבלו וקיחצהל ןחוכב שי ,םדא ילגרל תומודו ץק

 ןהיניב ורבדנ וליאכ תופילח םיללגנה ןהירוקרקב ןתואנהלו

 שי םולכ -- ליחתמ הזו לדח הז -- ןתרמז תא ומיאתהו

 העומשה האב ןאכש אלא !1 והומכ חדבמו בורקו לוז עושעש

 -רפצ,ש ,רדחב ברעה ימודמדב בערה ירופיס ךותמ עמשש

 ינפל םהידי תא ולטנ אלש םידוהי לש םהילוגלג םה "םיעד

 ,םמלוע-תיבל וכלהשמ םגונעת תא םהל תברועו ...הליכאה

 ךותב לגלוגת םתמשנש ידכ שדחמ דלוויהל םהילע רזגנ
 םימבו ואטח םימב :םימה ךותב דימת םייורשה םיעדרפצ
 הדחי דציכ .םיצעה לע תויולתה תומשנ םג ןנשיו .םתנקת
 !?וללה תובולע תומשנ לש ןעוטרקבו ןרוקרקב ובל תא
 וכרביש ידכ םחל תוכיתח םתיבמ םתא םידליה ויה םיחקול
 -- ןנכשמ םוקמ ,ןהילע השורפ הקוריש ,תוכירבה דיל זהילע
 ןמא תונעל תורשפא ןהל תת ןעמל םיעדרפצה לש ןצרשמ
 ואר םהיניע ומבש ורפיסש םידלי ויהו ...תוכרבה ירחא
 עמשיהב תועקפתמו ריוא רודככ ןמצע תוחפנמ םיעדרפצ
 לש ברה םרפסמ לע רדחה ידלי םה ןיהמתש אלא ...הכרבה

 תאזש ודמל אל םולכ ,םהידי ולטנ אלש השרובב ויהש םידוהי
 אלו -- לכאיו,, :וילע רמאנ ןכש ,ושע לש ותדמ התיה
 תאז ןיא !?םה םימלשו םיארי אלה ? ןכתייה !? "וידי לטנ
 הלאכ םנשי םשש ,הניבוקובמ רמאנ ,ואב םיקחרממש אלא
 םיכרבמש םוקמב ,השרובל ואבו ,םידי-תליטנב םילזלזמה
 ..םתמשנל יזוקית, לבקל ידכ ,םחלה תליכא ינפל תוכרב יתש

 (.במ הכומ) "מש ודמלמ ויבא רבדל עדויה ןטק, |

 | "ןעניילר עמשירק ה

 םיעידומ ,ךרעיהל הדיתעש הלימ-תירבה ינפלש ברעב
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 לע ,תדלויה תיבל רתויב ךומס ורדחש יקדרד דמלמל ויה
 תאו ותוא םינימזמו וניבא םהרבא לש ותירבב דליה תסנכה
 "עמש-תאירק,, -- "ןענייל-דעמשירק,ה תא אובל ויקדרד

 .("רסאוו םינורחא םימ,, יטקאטניסדינושל שובש הושה --

 -לקמו יברה םיכלהמ ויה םיארנ תושמשה ןיב לש תועשב

 ךורא רוט ךשמנ וירחאו (הררשה למס) ודיב עעונתמ םעונ

 ודיב הנותנ הז לש ודי ,םינש-םינש םידעוצה םידלי לש

 םיסנכנו םיאבו םיברק םה הנה .םימודמדה רואל ,הז לש

 ינפלמכ םהינפל םוקמ םינפמ ,םינפבמ ,םש .תיבה ךותל
 שודג ,קירבמ ףסכ סט הידיבו השא :הליחתמ הקולחהו םילודג

 ןיב הקולחב תחתופ ,י'ךאקייל,, ןירוקש שבד-תוגוע תוסורפ

 םהלש "עמש,, תאירקב דלונה ךרה לע ןגהל ואבש תוטועפה

 .תירבל ותסינכ ינפל ול םיברואה םיקיזמה ינפמ ,המימתה

 םיטיבמ םהבש םינורחאהו תקלחמל תוטשומ תוריעז םידי

 !? םלוכל קיפסיה -- שגמה לא -- םבלב דעור ששחו
 ךורב,, תוקוניתה תלהקמ ךותמ תעקוב תלצלצמ הכרב

 ."תונוזמ ינימ ארוב ...התא

 םעטהו שורפל תדמוע דיב םינדעמה םע תלהוצה הרובחה
 העתפהה לש הרות עיגהש םהל זמור יברה הנהו -- םהיפב

 תצרופ תינחרצ החווצו -- םהיפמ רמולכ ,הקיתרנמ האיצוהל

 : זועב
 ךאר ןפא אד זיא'פ לגענ לעיפיוו

 ךאוו רעד ףא ןייז ןלאז םיכאלמ לעיפ יוזא

 הרידה גג לעש תורמסמה רפסמכ
 .הרימשה יכאלמ ולעיו וברי ןכ

 ילותיה זורח ,םהלשמ םיפיסומ םה -- םלוק םכימנהבו
 -- אקוניד ינינעמ

 - ןשיק ןיא אד ןענעז'פ ןרעדעפ לעיפיוו

 -- -- -- אב דנוק פאד ךיז ךאז לאמ לעיפ יוזא

 י'ןשיוואב דניק סאד ןעמ לאז, : תרחא הסריג

 : ומוגרתו

 רכו תפכב תוצונה ןומהכ
 .רקיה ךרה םימ למטה הכרי ןכ

 תאירק םוקמב אב אל הז ילותיה זורחש וילאמ ןבומ
 .תדלויה בבל תא חדב ןעמל תפסותכ םא יכ -- עמש

 לש םתיבבו םבלב החמש איבהש וניקולא אוה ךורב
 .םיבוט םישעמבו תווצמב םיקסועה

 ינבו תירבה לעב :ברע ותוא התלע תשלושמ החמש

 תוקונית לש םהיפ לבהמ וכרבתנש הכרבה לע וחמש ותחפשמ
 הננירש שבדה תגועב החמש ;דלונה ךרהו םה ,םבר תיב לש
 אב אל תועובש הברהש ,םינטקה םיחרואה לש םבל תא

 וקינעהש תוגועה רורצב יברה תחמש ;םהיפ לא הזה דגמכ

 תצקמ םג "לוא) תיבב רשא תושפנה רפסמכ תוסורפ ,ול
 ישנא ונעתהש תוינעתה עבראו םירשע .(ול וטריפ תוטורפ

 םירמוא שיו) תוזוזמו ןילפת ,םירפס יבתוכ לע,, הלודגה תסנכ

 (דועו י ג"'פ 'ורי) ..ורשעתי אלש (תוקונית ידמלמ ףא --
 ןיבקה תרשע .הידמלמ ןיב השרובב םג רכינו ךשמנ םמושיר

 .הבש תוקונית ידמלמ וחקל העשת ,םלועל ודריש ינוע לש
 םהיתב ןובער רבש איבהלו םנורסחמ תצקמ תואלמל ידכ
 דשחנשמ בר ינפב אבוהש (רפוס) דמלמ ותואכ ושע אל
 ירהש ,הז בולע השעי המ,, :לאש ברו תיעיבש תוריפ לע

 תיעיבש תוריפ ריתהל וליפא הצרו) "תאז השע וייח ליבשב

 ינש י"ע ורזענ השרוב ידמלמ .(ג"פ 'ורי) השעמה תובקעב

 לע םירזוח רישעו ינעו העוצרה הרתוה םהבש ,םירופה ימי
 הכלהה יפל גהנ ךכבו ןבומכ ,םירחא רובע, ,םיחתפה
 ,"זספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש חספה םדוק םוי םישולש,,ש

 .חספ השעי םירופ תונתממש
 תיצחמב ךידוהי ידלי ודמילש ,השרוב ,ךידמלמ םה הלא

 תיבמ קונית לגר תולכ םוי דע -- בושייה םויקל הינשה
 םעדיב תונמאנבו תוריסמב ,ותלכיו ותעד יפכ שיא -- ובר

 הלא תכל עינצמ הבוטל ורכזיי -- םדיב רוסמ רודה ךוניחש
 רהוזכ וריהזי םיליכשמהו,, :קוספה תא םהילע וארק לי'זחש
 .דעל ןוני םרכז .תוקונית ידמלמ ולא -- "עיקרה

 ושע אלש השרובב םידמלמה ,םיברה יקידצמ םה הלאו

 : הינב ךוניחב 'הימר םתכאלמ, תא

 ס'לאוש -- םייח-םהרבא
 רעדיוי רעד ןרהא
 דאנעג ףסוי-םהרבא

 רדיו ןרהא

 קבאט םהרבא

 קיטשרה לדיא

 ליפמאי לדיא
 לקסד רזעילא

 ןיביצר יד לטיג

 ןיציבר יד לרימ
 ןיציבר יד לירצ

 רטלו יבצ-שריה
 ס'םייח -- בקעי לשריה

 יובאס שריה-םייח

 ןייטשניבור היבוט

 ץנאג ליטנוי

 ןייטשלדא לסוי-םהרבא לקנעי

 לידנמ בקעי

 רטלו לאוי
 ןמדלו לאוי
 רטפא ףסוי
 ליפא לארשי
 ןרוהנייא ףסוי
 (ס'לאקסח) קלופ לארשי

 רטפא לארשי

 (דאנעג לסוי יחא) דאנעג בקעי

 רטפא הירא-השמ
 רטפא יכדרמ
 פארק רעד לידנמ

 סילקנעי שריה

 לכימ-השמ

 ןייטשניבור היבוט

 יובאס קיציא-יכדרמ
 (הפואה) 'קעפ,ה יבא-עטנ

 רטכש ןושמש
 ץיבונרשט ןתנ-םהרבא

 (אובי תרוחס) רעילבזער רזעילא
 (תירגנוהב) ץיבובייל (ישטעט) ףלוו

 קיטשרה לאוש-םייח



 גרבנזור קיזייא קחצי
 לזיר לידנמ ךורב
 קיזייא קחצי

 שריה דוד
 רנילק בייל
 גרבנזור לאירזע
 רטפא שריה ןב ןויצ-ןב
 ץיבוקשומ והילא

 שריה-יכדרמ
 (אוצי תרוחס) 'שקול' לידנמ

 . לידנמ
 רגרבצרו דוד-רזייל-השמ

 סלאוש-לידנמ
 קזייא קחצי
 סקיציא יכדרמ לידנמ
 דירפ המלש
 רגרבצרו המלש

 קיטשרה לאומש

 טחושה ןתח יאמש
 רנטור השמ-לאומש

 ןאפשנירג שובייל
 ס'םייח-םהרבא לאוש
 גרבנזור לכימ המלש

 סיצרובד ריאמ
 דירפ שריה יכדרמ
 ץיבוקניפ לשיפ

 דאנעג לידנמ
 רגרבצרו דוד-רעזייל-השמ

 דעירפ ףסוי
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 תיצחמב ךידוהי ידלי ודמילש ,השרוב ,ךידמלמ םה הלא

 ובר תיבמ קונית לגר תולכ םוי דע -- בושייה םויקל הינשה

 ךוניחש םעדיב תונמאנבו תוריסמב ,ותלכיו ותעד יפכ שיא --

 ב"זהש הלא תכל עינצמ הבוטל ורכזיי -- םדיב רוסמ רודה |

 י'עיקרה רהוזכ .וריהזי םיליכשמהו, :קוספה תא םהילע וארק
 שודקה רותה ירוחאמ :דעל ןוני םרכז .תוקונית ידמלמ ולא --
 -- ונילא עיגה אל םמשש םיכנחמ רפסמ דוע םירתתסמ
 םשרדמ תיבמ .רבד םתקדצמ ערגנ אלו דעל תדמוע םתוכז
 םידומלב וכישמה ,ןורשכ יכורב םידימלת ואצי לפאהו רצה

 ורייתשנ -- םתרות ולידגה אלש הלאו ,תונברה םלוסב ולעו
 תצקמו םהיפ לע הרוגשה הלפתה םבורבו ח"ת םתס םהמ
 .םכקלח ירשא -- ואב םירקיה ונידמלמ ,םכמ -- םתרות

 םישנא תרשרש תחתמתמ ילמע םידוהיה תובקעב םג
 לע טייחה :םתדובעב םידימתמו םידקוש ,םיצורחו םיזירז
 לע -- רלדנסה .ודי תחתמ ראופמ ילכ איצוהל חרט וטחמ
 תרידח עונמל ידכ ןוקת ינועטל תולב םילענ ןקית ופרפרש

 םומיחה תגאדב ואשנ םירונתה-ישוע .םימשגה תנועב ןהב םימ
 הב ולשרתה אל הכאלמה ילעב רתי לכו ףרוחה תומיב
 ,תלוכמו האובת ירחוס ,םינוונחה .התיה אוש אל םתדובעו

 ינבגמו םיאלקח ,הלגע-ילעבו תשורח-ילעופ ,םינתבח ,םיבצק

 יבטוח םתסו םירגנ ,תוצונה תוטרומו תורדק ירפתמ ,תוניבג
 ייקנ תמאה םלוע םמלועב םידמוע םלוכ ,םלוכ -- -- םיצע
 האבו תכראתמ הרושהו הנומאב םתכאלמ תא םתושעב םייפכ

 תשובלו רעצה הברמלש ,ומשרגו ובתכנש הלא ףרועב תבציתמו
 ןראפ ןעמל ריינ תסיפ לע םהירוה תומש תא ולעה אל םהינב

 ריכמו עדוי םימשב בשויה לבא .םתדימ רדחמ תצקמ לצהו
 םע הבוטל םרכזיו תומדא ילע םתומשב וארקנש הלא תא

 .םלוע יקידצ ראש
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 יברסה טנדוטסה פיצנירפ ילירבג עקת 1914 ינויב 28-ב
 ןכ ירחא שדוח .הבייארסב ירטסואה ירסיקה גוזב וירודכ תא

 השרוב ידבכנ ולע ךכ רחא הנש .הנושארה ע"הלמ הצרפ

 תוזורא יברה לש ויתוליבח .רעגאה סחניפ 'ר ,םבר תיבל
 המ ,יבר -- והולאש וידיסח .טשפדובל האיציה תארקל ויה

 האבו תשגרתמה הידגרטה קמועל דריש יברה -- ! ?םישוע
 תא רשיי ,וחצמ תא טמיק ,הלאשה ףוגמ הציצהש ,םלועב

 חתפ ,תוזילע ולעה וינפו תותובעה ויניע תובג םירה ,ונקז
 | : רמאו

 ןטש ותוא -- 'וכו ...אוה ,ערה רצי אוה ,המחלמה רש
 םלועה לע ויפנכ שרפ ,וידיב תויפיפ ברחו אציש תיחשמה

 :המרעב ,הז םימד-ןתח לש ותעד חיסהל רשפא -- ולוכ

 תיב לש תוקונית לש םהיפ לבהמ אריתמ -- הז תיחשמ ךאלמ
 םה ומוקי (ג ,ח 'הת) "וכו םיללוע יפמ,, בותכש רבדכ ןבר
 והטמ תא הטיו םלועה תא חיני זא יכ ,הזב הז המחלמ ושעיו

 רדח,, המחלמ רגתהב ,וידי ופרי םהו םידימלתה ןיב ,השרובב
 ."רדחב

 ךא -- ןוצל תדמח וא ןילוח תחיש תאז התיה םא

 םוניבה -- םידליה ינזאל ועיגהו יברה יפמ רבדה אצי אוצי

 ורזח הנושארה תבשב רבכ .והערב דלי ידי יהתו םטושפכ
 לש ןוילעה קלחב .םיעוצפו םייווד ,םיטורמו םיכומ םידליה

 לש הרה לע רשא הערמב ויבא תרפ תא רענ הער השרוב
 -לקנעי -- רענה םש .םידומיל םהב ןיאש תותבשב ,לדייא

 .סקיזייא לאומש

 -הולמ םינפב תוקונית וטקלתנ וביבסמו -- תבשה יהתו
 תנחוב ןיע ףיעה לקנעי .םהיניעב תבשור המחלמ חורו תוט
 קבח הינשה וניעבו םחורל ןביו -- םימלאה םיסייגתמה לע

 ךובמ -- רקעבו ויקיקנו ויחישו ויצע לע רהה יבחרמ תא
 תא ךשמ -- השרוב ינוכש אבצה ילייח והורכש תוריפחה
 רסיק ינא ךליאו םויהמ :זירכהו םק ,תולדג תדמ שבל ,ובל

 עיקבה רידא ירגנוה "יחי,, .יתעמשמל םירס םתאו הירטסוא

 .הממדה תא חלפיו תועבגה לעמ

 -למה ךרדכ ,שארמ העיבק אלל ועראתנ תויושחרתהה

 ארק דחאו השרוב יכלפ לכב ומק םיידגנ םירסיק :תומח

 תומחלמ ,תורגתו תוברק .יאנגל "היסור רסיק,, ותימעל
 ימיב "םירדח,,ה ינב תא וקיסעה םתפלחהו םייובש ,םישוביכו

 קחשמה תא השרובב םינוחה אבצה יניצק וליגשמ .שפוחו גח
 ןיב םקלחל ,אבצ יעבוכו תונמ ןתמב והודדוע ,ןכוסמה

 תואצותהו הז תא הז םיניוע ויה השרוב ירבע ינש ."םילייחה,
 יעוצפו דוקדק יבוקנ התיבה ובש םידלי :םימוגע דאמ --
 ,םד תתושה םרשבב םותמ ןיא ,די ירובשו םינפ יפודשו לגר

 .עוגפלו ךליל םכרדש ויה םינבא יקולח -- תיחשמה ילכ יכ
 םיצנה תא ןימזה ,ץעורל הכפה ותצעש יברה עומשב ,םעפ)
 אלא ,םהל חוניי -- ברקב וכלי וינפ םאש הוקתב ורצחל

 -- םברל םחוכ תוארהל םתיסה ,םהב חלושש ,ךאלמהש

 ייונינפל .וקחשיו םירענה אנ ומוקי,

 השרובב יםירדח,ה תמחלמ

 תורענ ישעמ ראשו

 תותיכמו ץע ירזג ,םינבלו םינבא ופפועתה ברקה תרעסבו
 לע ןעשנ דמועה יברה תרדסכאב ועגפו םכרדב ועת תיכוכז
 הדש תא החנז תירומדאה הרובחה -- .ותיילמפו אוה ,הקעמה
 .(הערכוה םרט המחלמהו ,ברקה

 רסיק .השרובבו םלועב ,המחלמ תונש שולש ורבע ןכ

 ויליח -- הזל ;טשפדובב -- יברהו הניוב בשוי ירטסוא
 ,וידגנתמו וידיסח יאצאצ םיחופיט יללוע -- הזלו םיחפקתמ

 ובש -- תותיזחב קשנה תובשב .והער תלוגלוג דלי םיחצפמ

 קיזחמ לקני לבא ונכ לעמ רסיקה רסוה הניוב ."רדח,,ל םינבה

 סומלוקה תא לטנ לארשיב .הזה םויה םצע דע "רסיקה,, ראותב
 לע אל לבא .םשור ליחתהו -- תונורכז יבתוכ ךרדכ ,ודיב
 רסומו קפסמ והנה .השרוב לע םא יכ בתוכ אוה ותורסיק
 .ותדלומ רפכ השרובב ועריאש םישעמ לע םיטרפ

 םבר תושרמ ואציו "רדח,ה ידלי ולידגה -- התעו
 -תוברח םירוגח םתויהב םהיתואקתפרה ןורכזמ םמצע וקתינו
 םכריל הדמצנ תמא לש ברח ןכש ,םירצנ םתותשק וכרדיו ץע

 הבור -- ינא ףא .םמכש לע הלתנ תוומ-יקיז הרוי הבורו

 םרכז -- רעזייל-בקעי לש ץעה-יפערמ םייושע ברחו ןודיכו

 םינקתומ ,םירחא המחלמ ילכב םפילחהלו יבלמ רקעיל ודמע

 ונאימ תודלי-ישעמ םלוא .תשוחנמו לזרבמ םינקותמו רתוי

 ימימ הרובגה תולילע .יתעדמ ףוסי אל -- םרכזו חכתשהל

 אל ףירחה םחירו ,יב ברוצה םמעט דמע "םירדח,,ה תמחלמ
 .לקנעי אוה הלודג הטילפל ראשנש םירסיקה דחא .רמנ

 -למה לכ תונכסמ םלש אציו הכז "דסח ךלמ,, היהש ינפמ

 אצמנו ,הנושארהמ הרמהש -- היינשהו הנושארה ,תומח
 .לארשיב םימי ךרואל ונתא

 יםירענה ולדגיו,
 .(ר לאוי) "ינא רובג רמאי שלחה,

 לקנעי לש ואבצל סויגה

 הקירז ירמח ראשו םינבא יודייב היה ןמואמש דלי לכ

 םירה לא לפעהו םיצע לע סופיטב (עמשמב תוריפ םגו)

 תונמיהל ןוגהו יואר ומצע תא האר סדנוק-השעמ ינימ לכבו
 ליאוה .לידנמ םע ויתומחלמבו לקנעיב ךמותה ליחה ישנא ןיב

 ,השעמה ימי תשש ירהש יללכ סויג תבוח לע זרכוה אלו
 תוכלמ ןיאו) םהידמלמ ןוטלש תחת םהירדחב םידליה תוהשב

 "קשנ-תתיבש,, ימיכ ויה םיבושח (התרבחב תעגונ תחא
 -רב לכש אלא .םהב שגרוה אל אבצ יאצוי םידליב ךרוצהו

 -לאומש-לקנעי -ירוחב לע תונמיהל ומצעל דובכ האר בר-יב

 תמחמ .ברקב םיכלוה וינפשכ ,ותא אובלו תאצל ,סקיזייא
 ןחבמ ןימ אוהו -- "ןריטנסא,,ה סכט גהנוה םיבדנתמה יוביר

 .םנוצרמ םיבציתמל תרוקיבו
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 : סייגתמה לש ותדימע רשוכב הקידבה השעמ הזו

 ןיב ,לדייא לש הרה יקמעמב םש יא :הנושאר הקידב

 ."הטמ,,ה סנכתה םיאור ןיעמ רתסומו הסוכמ םוקמ ,םיחישה

 םיזחוא "םילייח,, תורוש יתש ובציתה 'לכטמרה, תדוקפ יפל

 בוליש ,וזב וז תובלושמ םהיתועצבאשכ והער לש ודיב שיא

 השלשמ בכרומ ןחבמה .הקתנל ןיאש תלשלשה תוילוחכ ןתיא

 קדבנה רענה !יהמ הצירפ .יוניעו גודגד ,הצירפ :םיקלח
 המידק זז ,ומוקמ תא בזועו ומשב ארקנ תורושה תחאב דמוע
 האירקהו -- הליבקמה הרושהמ אצוי האירק לוקו תצקמ

 :רידאב אצויה הנושמ זורח ןימ
 -- רענלעז םעיינא סיורא רימ קיש --רדנלב --רגלא,,

 : ךכ ךרעב אוה לפתה ומוגרתו

 ילא שדח לייח -- הציבו רה לע -- הצידו הליגב,,
 --א,ב תוליחתמה תועמשמ ורסח םילמ ודבנ ןאכ) !''הצירה
 האירקה רמגיהב .(לייח) ""רענלעז,,ל םמלוהל ידכ וזרחוהו "ב

 אוה היחה 'רדג,ל ועיגהבו וחוכ לכב ץר קדבנה ליחתה

 ,ותרובג ץמואב תרשרשה תא קתהל תנמ לע ולגר תא םירמ

 לש ןושארה קלחה תא החלצהב רבע ותמישמ תחלצהבו

 ףלקנש ולגר רוע םלוא -- הז ןחבמב לשכנ בתוכה) ןחבמה
 .(הז ליגרתמ רכז לע רמוש ןיידע

 ךכ רחאו ןוילעה ופוג יצח םירעמ :הינש הקידב

 .קוחצ אלל ''גודגד,,ה אוהו -- םיקדובה תושרל ותוא םירסומ

 אלל ןתיא דומעל היה ךירצ וז תרקב טבש תחת רבועה
 תרותב החמומ רענש העשב יהשלכ הבוגת אללו העונת

 רתויב םישיגרה תומוקמב ויתועבצא ישאר תא ריבעה גודגדה
 התיה דאמ השק ןכל .ולסופ היה םילקבש לק ךויח .ופוגב

 ויתפש תא דמצו ויפ-יחתפ תא רכס "גדגודמ,ה .תאז הקידב

 אל ךויח וא קוחצ לש ןמיס לכו םינעמה ידי תחת הנעתהו
 ריינה ןוילג ךותל םינחובה שאר קעצ !בוט .וינפ לע ורבע

 .ןחבנה תבוטל תודוקנ םשור אוה ובש
 -- יתיאר אל יניעב ,םירפסמ ךכ -- תישילש הקידב

 רשבו םצע לע תוציחל ,תוטינסו תוטיבצ :שממ לש יוניע

 םהיארמש םילחלחכו םיקרקריו םימדמדא םימתכ ולעהש

 בוז דע -- תוריקד םהילע ףיסומ ,ןנעב רשא תשקה הארמכ
 .קדובה לש ותעשר תאצמהו תושר התיה תאז לבא .םד

 דמע רענהו ופוגב לחלח ברוצ באכ .וינשב ורשב אשנ ןחבנה

 .השוחנ יקיפא -- ויתומצעו וחכ םינבא חכש דחאכ ןתיא

 תומישמ ולטוה ,םיבלשה תשלש תא רבעש הז ןיעמ ןחבנל

 רתסב .יולגבו רתסב ביואה הנחמב רויס דוחייבו תובר
 ויאבומ תאו ביואה לש ויאצומ תא תעדל ,םיעדוי אלב --

 והנחמ .וב לגירו דגנכש דצל לוכיבכ ,רבע -- ?דציכ יולגבו

 ילגרלש "ןרעט,ה קמעב םינומיאה תועשב הנח לקנעי לש

 לכאש הממ ץוח -- ולכאמו ןוילעה קלחה ןופצמ רעיה

 םירחרחש םיחיש יריגרג םה -- ןרעטהו היה ןרעט ,תיבב

 רוע ףוטע ול דיחי ןצרחש שור-יבנעכ םהיארמו םעבצש

 םעט -- יתרככ קורי "ןרעט,,ה תויהב .ירפה רשב אוה ,קד

 הצווכתמ ונושל ,תוהקתמ וינש םרוכיס ינפל .ונמיה בוט ץמוחה

 ותושעלו רכוסב לשבל רשפא .ךחל אוה קותמ-קותמ םלשביהבו

 (יברק לכוא-תנמ) "שאנימ,,ה תא ולביק לקנעי ילייח .הביר

 הבדנתה (ןבא בקעי תיער) לטיג רתסא .וז תחקרמב םהלש

 התלמשב הזחא ריסה תחתמש םיצוקה שאו ותלשיבו "'אבצ ,ל

 ש"הוכ "ךשמ,, רכוסה תא .התלצנ אלו הלצינ סנבו התלכאו

 ולש הרובגה השעמ תוכזב םגו ותוכזבו אבא לש ותונחמ

 םצע דע .הכב אלו -- תוברקה דחאב ושארב העקתנ ןבא)

 תציר תעב ףלקנש רועהמ ולגרב תקלצ הרייתשנ הזה םויה

 הכז דחי םג וללה םירבדה לכ תוכזב ("רענלעב--רענלא,,ה

 תועשב "תוברק,,ה תא להינו -- ךלמל ינשל רמולכ ,תוכלמל
 ."הכולמה הדש,,מ רדענו הערמל ויתומהב תא ךילוה לקנעיש

 (ו זי .רב) "ואצי ךממ םיכלמו

 והניג םיכלמ ינב -- לארשי ינב

 המחלמה תונשב השרובב ומקש "תויתכלממה תולשושה ,

 םירוזאה ינש ,תיסורהו תירטסואה -- ויה םיתשב ןתליחת --

 השרוב תא הצוחה לזרבה רשג לש יחרזמה רבעב םיאצמנה

 ינש תוכזב תוכלמל וכז -- הלזי'צה בוחרו ןוילעה בוחר -

 הלעמו םמכשמ ויהש תמחמ אל -- םכותמ ומיקהש םיגיהנמ

 הרובגה חורו םבל ץמוא אלא ,"םירדח,ה ידלי לכמ םיהובג

 הלודגה תימלועה המחלמה ץורפ םע םתמעפמ הלחהש

 -נוה :םיירקעה םיפתושה תשלש לש םהיניצק ונח השרובבו

 יעיברה ףתושה ,םיכרותה קר) .םיינמרגו םיירטסוא ,םירג

 ובציתהו הזל הז םיביואה םירסיקה ינש (הב וארנ אל תירבב

 -- "רסיק,, םאש הליחתכלמ וניבה ,לקנעיו לידנמ ,הז לומ הז

 -- ודגנכש רסיקל ,וביריל ארק אליממו -- ירטסואה זא

 ותילטב ןיזחוא םינש וארנ ךכו יאנג ןושלב -- היסור רסיק

 תיבמ הירטסוא רסיק ומצע יניעב היה ...ףסוי ץנרפ לש

 -ור,ה תחפשמ לש הקיחל ותימע תא ליטהו גרובסבאה

 םהיפוליחו -- (רזכאה ןוויאל  ,ותוירזכאב ,דכנו ןינ) "םיבונמ

 תויונמה הלודגה תולעממ ץוח ,םירסיקה ינש ,לקנעי יניעב

 יכלמ תא ונייצש תודמ ,םהב וארנ תוכלמ ינוניג -- ליעל

 םידבכ,  ויהש המואה תובא דבלמ יכ ,םימודקה לארשי

 .המה "ןאצ-יעור,,ש םמצע לע לארשי יטבש םידיעמ "הנקמב

 ימו !'וכו "...העור היה השמו,, וילע בותכש ,השמ ןכיהו

 ?ןושארה ךלמה לואש אל םא ,תונותאה תא שקבל ךלה

 היה ןאצ העור, :ומצע תא גיצמ םחל תיבמ ןטקה דודו

 ב"ש) !"ימע תא הערת התא,, הרובגה היפמ הווטצנו "ךדבע

 לע הלע ןוילע דסחבש ,השרובמ "םירסיקה,, ינש ףא (ג ,ה

 -- סורטיפה"יררה-יסכר לש םתוסחב תוכלמ רתכ םשאר

 ףא ויה םיעור ,לגרה םוקע לידנמו סקיזייא-לאומש-לקנעי

 -תורג ,היתורבח ורבח הילאש ,ומא תרפ תא הער לקנעי :םה

 וליאו סיכדרמ-ףסוי-לדייא לש הרהב -- םינכשה-תותפר

 ייבסאה יוגה לש ורה תודרומב ויבא יסוס תא הער לידנמ

 ןופצמ הערהו הזל הז וערה -- העור לומ העור דומעבו

 לש הנופצב לידייא לש הרהש (והימרי ירבדבכ) החתפנ

 ,תירבה תונב יביוא םגש השרובב עדונשמ םימיל .היה השרוב

 םנובשח לע תונוחצנ םימשורו םינק ילטוק םניא םה ףא

 םלועה ירש תומשב ושייבתה אל בוש -- ברעמבכ חרזמב

 םוניכ םא .,םיעגפנ ושח אלו ןגמה תוריפחל רבעמש

 | .םהיתומשב

 םישדח םייונימו ירצח. תוכפהמ

 זירכהשמ ,השרובב תיאבצה היכררייהב םג ולח םייוניש
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 םע תלבוג ויבא תיב תפרש ,בקעי לש ונכש ,סלשריה-ןמלק

 שודקה ןפיטש לש ורתכ םשיו טנירפה תואמצע לע ,טנירפה
 דימש אלא .הירגנוה ךלמל ומצע תא חשמיו ושאר לע

 קחצי לש ונב ךלמ-שריה :יברה לש ורצחב הסיסת השגרוה
 אוה ףא אשנתיו ןוטלשה רציל ספתנ ,יברה לש ושמש --

 עמשיהב ךכ ךותב .תלשוש אצמ אל ןיידעש אלא ,ךולמל

 ,וכשמה ןיבו טנירפה ןיב ערק עונמל ידכו ןמלקל רבדה
 רשל ךלמתמה ךלמ שריה תא הנימו רהימ --סאג סיברה אוה

 ירבשל ותכלממ תולצפתה הפי ןיעב האר אלש לקנעי .ואבצ

 םכסוהו הרשפ ידיל ועיגה הב םוריח תפיסא סניכ ,תויוכלמ
 הירטסוא רסיק התעמ היהי ןמלק :השרוב תופמ ינפ תונשל

 רסיקל הלעתנ לקנעי ;ואבצ רש -- ךלמ-שריה ; (תררופתמה)
 -- ונגס (הליפנל ןודנ אוה ףאש עדי אל יכ) הינמרג

 קתמל ויבא לש ותונחמ ךשמש רומאכ ,רכוסה תוכזב) הילדג

 ןיעכ ןניעש םיכובס םיחיש יריגרג םהו -- "ןרעט,,ה תא וב
 ,תוהקתמ וינש -- "םרוכיס,, ינפל םמעוטהו םישואבה יבנע
 האור,ו קוניח שוחי ונורגו תכרחנ וכחו תדפטצמ ונושל

 .םוי לש ומוציעב "םיבכוכ

 לש ושילש ,סדוד-לסוי-הילא-לירעב לש וניע הרצ םעפ

 לע הגרדב הילעל הליע אצמיו הילדג תלודגב אניקו רתלא
 -ירטב בראמ ול םש תותבשה תחאב .ןגסה לש ותייבש ידי
 ןפיו .ותא שיא ןיאב ,םייח וספתל רמאיו לקנעי לש הירוט

 ארייו -- ותרפ תא העור ליפא לאומש תא אריו הכו הכ

 הנחמב ארונה יבשה תמיא ןגסהמ רסתו ונממ ףריו ושפנל
 םיאלוכ ויה םהייובש תאש ,םירדחב ויה םירפסמ .רתלא
 לידנמ תא .דחא הלילל -- ןימלעה תיב לש הרהטה תיבב

 ילוא -- ?המל -- "םיברס,ה ךלמל לקנעי הנחמב "ודירוה ,

 .םלועה תמחלמ הצרפ וללגבש
 לש ופוריצ םע תרובגת לידנמ לש ותוכלמ הלביקשמ

 רשל ס'ררסיק לשיפ"שובייל הנמתנ -- ונוטלשל ןותחתה קלחה

 תורושב םימיה םתואב ועצבתנ םייונימ דוע .יסורה אבצה

 םידייצה-תיזיביד דקפמ הנמתנ -- ס-היבוט לקנעי :אבצה

 -- סבייל-םהרבא-המלש ,(ףולא ןגס) לנולוק תגרדב 18-ה

 ודובכב ברק תעב דקפ ומצע רסיקה לקנעי ;17 רפסמ ל"נכ

 אוהו עיפוה ''דגוב,, םג .16 רפסמ "טנמיגר-רגי,,ה לע ומצעבו

 המידו לידנמל רבעו לקנעי לש והנחמ תא בזעש רכזנה לירעב

 הלהש אלא .לידנמ לצא ונרק הלעי לקנעי לש ונגס תיבשבש

 תבדנתמה רומאכ לטיג-רתסא .שפנ טאשב וינפ לעמ והחד
 -יכדרמ-עסיז .לקנעי אבצב תיחבטו תוחאל התיה ,הדיחיה

 םירפסמ ךכ ותולחבו תוברקה דחאב וקושב עצפנ סלדיא
 תיבמ "ררחוש,שמ .םייחה תיבב חותפה ועצפב אלכנו הבשנ

 ותכמל םלוה לופיט ןיאבו וכריב רקנל עצפה ליחתה ואלכ

 דרי אל הילע הלעש הטמהמו תראממ הלחמל עצפה חתפתה

 רוחב לש ותלחמ ימי יל םירוכז .וימי ימדב ומע לא ףסאייו

 .ועלצל ןוכנ דיאש ןימאה אלו היה תווקת אלמש הז בל בוט

 "תושע,, ןעמל היה ץצורתמ סילדייא יכדרמ 'ר ,ןכסמה ויבא

 .ללמואה ונב ןעמל םגישהו תורקיה תופורתה תיינקל ףסכ

 ותוסחבו יברה רצחב עירכמה ברקה

 יברה לש ורצחב שחרתהל היה רומא עירכמ ברק

 אלא דוע אלו יברה לש ותמזי התיה תאזש ויה םירמוא)

 -רובמ ר"ומדאה ,הלעב ידיסחמ דחא לצא הנימזה ןיציברהש
 לידנמ לש ואבצ רש שובייל עמש רשאכ .ויסוס תא ,הש

 איה זרופמ רוזיאל בשחנש יברה רצחש "רעסאוו-ןרעביא,,המ
 דבכ הגחמ םע אציו ופא הרח לקנעי לש ויתוחוכ ידיב
 .וילא ועיקבהל

 יסוס השלש .דאמ דבכתו אוהה םויב המחלמה שוטתו
 רתלאו לקנעי :םהילע םהיבכורו םימיא-תרעסב וטעש ברק

 רעתסה ס'רתלא לדייזו םולש לש ויסוס לע םיבוכר ןמלקו

 שובייל וילא קניז עגר ותוא .לקנעי יביוא לע ויבא לש וסוסב

 הרבשנ ברחה .וניעב ולש ץעה ברחב והעגפיו םעז תמחב

 סוסה לעמ לפנו עצפנ לדייזו הצינארדמ היושע התויהב

 לבא אוהה םויב המחלמה התיה השק .לטקה-הדשמ קחרוהו

 ומוקי,, ללכמ ואצי םירבדהש הארשמ ,יברה יכ ,הערכוה אל

 ,םידלי ימד ימתכ וארנ ורצחבו "ונינפל וקחשיו םירענה אנ

 םיציחל הרטמ תויהל הנכס ךות ונומרא תספרמל אציו םק
 ארקיו ,ותעשב השמכ ,וידי תא םירה -- תוארטסילבו םינבאו

 : םיצינה לא
 םתיארה !םכברקב המשנה דוע לכ םידלי םכל ולדח

 וריבגהו םכרפס תיב לא הז םכחוכב וכל -- םכתרובג תא

 !ותיבל דלי דלי -- ברקה תשרפ המת ,הרותב םכיליח
 ךשמיתו המת אל המחלמה לבא םת יברה לש ורצחב ברקה

 םלועב עדונ וב רשא םויה דע המיח תוירזכאבו םעז תמחב

 תמ דחא -- םהיתואסכמ ודרוה םילודגה םירסיקה תשולשש

 תשובב התוא אציו וצראמ הלגוה ינשה ,ובכשמ לע דובכב

 וילע םקש ומע ינב ידיב לבנ תומ תמ -- ישילשהו םינפ

 הטקש .תומחלמ ןיא -- םיכלמ ןיאבו .רומח תרובק רבקייו
 ,תוגטק תומחלממ השרוב טוקשתו ,תולודג תומחלממ ץראה

 ובש םינטקה םילייחהו םהיתבל ורזח םילודגה םילייחה

 .םבר-תיבל ,"םירדח,,ל

 .ןיעידומה תוריש

 ותבש ,לידנמו לקנעי תמחלמ ימיב םיחאה תמחלמב

 תא ,"םילייחה,, -- םידליהש תמחמ ,לוחה תומיב תוברקה

 ,ןיעידומה אל לבא הנדנל הבש ברחה .ושבח םידומילה לספס

 לש הכשמה תא ןיכהל ידכ ,רוטיקה אולמב דבע אוה

 תוכהלו תולוגלוג ץופינל ..םהילע האבה תבשב המחלמה
 העידיה הרבע ברוצו םח ץיק םויב םעפ .ךרי לע קוש תידדה
 תשרפ םדמלבו יברה ןחלושל ביבס םתבשב דליל רענמ

 רבדב קפס ןיא) ךיביוא לע המחלמל אצת יכ, םיטפוש

 סוס תיארו ('וכו "'לקנעי ילייח יבגל לידנמ,, וא אוה ביואהש

 הילא חפסנ "בכר,, הלמה תא םידימלתה ארקב יהיו "בכרו

 -ילש,,ו הערפ יסוסל םותר םירצמ בכרכ אל ,ושוריפש רבסהה

 הלגע -- "ןגאוו-ןיזנעב,) םיליבומותוא אלא ולוכ לע ?םיש

 "ניאה יהוזו -- םלכ לע "םיעיבר,,ו -- (ןיזנב י"ע תענומ
 ורבעי עובשב א םויב :ןיעידומה י"ע הלבקתנש היצמרופ

 םיבשוי םילודג אבצ ירשש ,םיליבומותוא םיעברא השרוב ךרד |

 ורייתשנ ןושאר םויב .םהמ דחא לכב העברא-העברא ,םהב

 םהיקדרד יכ םהידיב םהיתולקמו םיקירה םהירדחב םידמלמה

 העיגה רפסמ תועש רובעכ .וניתמהו בוחרה ידצ ינשמ ובציתה

 םיסוס אלל תולגע לש הכורא הרוש -- ברעמ דצמ הריישה

 ןותלקע שחנכ תלתפנ תינועבצ תרשרש ןיעכ ,"םינגאוניזנב ,
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 דמוע םש יאש ,חרזמ ןוויכל השרוב לש ךוראה הבוחרב
 םישנה םיצייצמ םירבגה .שחרתהל עירכמהו ןורחאה ברקה
 השרובב דליו רענ היה אל :םירפוס -- םידליהו תוהמת
 הנושארה םעפה וז הב וארנש בכרה ילכ תא הנמ אלש
 .םיעברא -- םינווכמ ואצמנ םהירפסמ :אלפ הז הארו

 (רייק יחת) ?'ויתוילע םימב הרקמה

 םיפערה תבינג

 הנחטב ןייטש בייל לש ופתוש ןייטש (רעזייל) רזעילא

 העפשש תוסנכההמ ישוקב םייקתה ומש לע תארקנה הנוילעה
 תנחטנה האובתהמ השרפוהש (סכמ) "המאוו,ה תנמ וילע
 תוקונית עברא וב ושחרש ,ותיב יכרצל המואמ השירפה אלש
 הנחטהו תיבה ,דחי םג םיתבהיינשל ותגאד .תרגובמ תבו
 ןיאש ,ותדמיל דימתמ ןוערגב היהש םביצקת תא ןזאל ךאיה

 ותחלצהב ךורכ דחאה לש ותחוורש םע ,תוישרפה תא בברעל

 וניא ותשא הזייר לש הרונתש ותוארב םלוא .ינשה לש
 .םהינש ןיב דירפהו דמע -- ותנחט תסכרפאמ תורככ אלמתמ
 ויתודש תא .רחא םוקממ ותחפשמ תלכלכ תא שפיח ךכיפל
 אל הנחטהמ םגו .ול לקוהו ןבתה ליבשב םייוגל םריכחהש

 .ודי תא חינה
 םימה ימרז ומצעשמו וב עיקשה חכו ץמוא ףיסוה הברדא

 ויגלפ יקיפא תא וסמחו וסרהש זוע-תורטמ לש םימי ירחא
 -- העלבל ומיד התואו ותנחט ילגלג תא םיבבוסמ םהימימש

 ,ןיינבה תמכחב ותעידיו וחכ תיראש רזייל-בקעי 'ר רגח
 ןוקיתב וחרטו ,(קפזה לעב) ןנחטהו אוה וילוורש תא תפחו

 -לילב ותשאו אוה רזייל רוענשמו .בזכאה םתיחמ רוקמ תיבה

 וסכתהש תוצונה תוסכמ לע ודריש רטמ"תופט ןואשמ רירגס
 םימשגה דעב רוצעל ךאיה ,ךכל םג םבל לא ונתנ -- םב
 תוברב םהיצעב בקר הלעש םיקדה גגה-יפער דעב םיפלודה
 ללפתהל השק םישדח םיפער ילבו ,ןיא ףסכל איצומו--םינשה

 .םימשג תדירי לע
 הצעהו -- הגג-תילעל התפצ ,התיב תוכילה היפוצ לזייר

 הל הינש ,ץע תורוק תונקל הנושאר :המצע תא האיצמה
 םיפער םהל ףיערי 'הו םיעיקבל ןעקביש לעופ רוכשל --

 ,ועצקוה אלש םיקדה םישרקה ורדסנ םינש ךשמ .םתיב יוגיגל
 .רהל הנופה םתיב ירוחאמ םידבר-םידבר "סעצינארד,ה
 םידיתעה תוחולה-יכבדנ תא םתוארב ,לזיירו רזייל רובע ידמ
 הבחר -- םיהבגתמו םילוע רטמו םרזמ הסחמ םהל תויהל

 הברהו -- "םירדח,,ה תמחלמ ימיב יהיו .םבבל זולעיו םשפנ
 -וב) תוארטסילב-ינבאבו םינבאב םישומח ואצי ""םילייח,,המ

 בתוכל הבור אצמיתו ,תשקו הבורו תינחו ברח ןיאב (תוינביל

 אב ןיינמ .(לקנעי רסיקה ילייחמ "לייח, היהש) תורושה

 ,רזייל-בקעי 'ר לש ונסחממ רמוא יוה -- 1 הבורה ודיל

 .ןומטמה הלגתנ ול קר ,ול יכ

 ךילויש םימשה ףוע שקבתנ אל ,ודקפמל רסמנשמ הז דוס

 תבכרומה) "הירטסוא תכלממ,,ב עדונ הרהמ דע -- לוקה תא

 ;הסורטיקה -- ב ;ןוילעה קלחה -- א :וללה תונידמהמ
 בוחרה -- ה ;סאג-סיבר,המ קלח -- ד ;טנירפה -- ג
 וכרעג וילעש ,לדייא לש הרה -- רקיעה אוהו -- ו ;ןוילעה

 (הלוכ תורסיקה לש המויק תא ןכסמ היה ושוביכו תוברקה
 ,ס'קיזייא-לאומש- לקנעי לש ונוחצנ דיתעו ותומצעתהש
 ךלמ (לגרה םוקע) קארק-רד-לידנמ ובירי לע הירטסוא-רסיק

 ....רזייל-בקעי לש תוצינארדה ןסחמב ןומט ,היברס =

 ותיב ירוחאמש ויתוצינרדמ תצקמ ףלשנ הליל ידמ הנהו
 ינזאל בנוגי אלו ביואל אל עדווי אלש ,תודוס-ידוסב םיאבומו
 םש (הרפה) "עלעהיק,ה השמ לש ותפר תוילעל -- בנגנה

 םיכתוח םינטק אבצ ישנא :קשנ תיישעתל הכאלמ-תיב םקוה
 - םויה יהיו .ןייז-ילכ םישועו םיפער םיפשפשמ ,םירזוגו
 םישומח ,השרוב תובוחרב רבוע םידלי -- םילייחה הנחמו
 לע וברחו ומכש לע הבורו שיא-שיא ,שאר דע לגר-ףכמ

 -ורעה םיאלוטמה ליחה ישנא לע הואגב םיפוצ םידוהיה .וכרי

 אל ןיידעש) רזייל-בקעי 'ר החמשמ להוצ דחוימבו ברקל םיכ
 ןיב ונוצר יניעב האור אוה ןכ לע יכ (רבשהש רבשה תא שח
 ..ויתונבל לעופב םינתח םיעורפה םיסדנוקה

 תוצילעל תפרטצמ בל תבוטו םישנ תמכח ,ותשא לזייר
 הבל -- הברקב ףלח תודרח רוהרה -- עתפל םלוא .ושפנ

 ץיצהל יאדכ ילוא ,רעזייל :הלעבל שחלתו תוארונ הל אבינ

 םתיב ירוחאל םהינש וצא תלהובמ הצירב .ןסחמב טק עגרל
 ,םיפערה םוקמב הלעש ןוממשה הארמל םימהדנ ודמעיו --
 קדבל םגיכהו םופסא םינש לע םינשש בולעה םגג-תוקת

 תוסחל םה םידיתעש ןוחטבבו הביחב םהילע וטיבהו םגג
 תודירטמו םשרע תא םיסממה ,לעמ םימש תוכרב ינפמ םתחת
 ופע ,םיפערב ולתש ,םתלחות לכ -- התעו -- םתנש תא

 .הראשנ אל הנהמ תחא -- תוצינרדה .ויה אלכ ויהו

 ופיקשה תברוצ הבזכא -- תוכייחמה היניע -- ללזייר

 לכב םירכרכמה ברחה-יזוחא לע הטיבה שובכ םעזבו ןהמ

 בקונמה גגהש ,הלש םיפערב םירוגח השרוב תובוחרב זוע
 הננוק יל םתללוע המ ואר ,םינש הזמ םהל הפצמ הרבככ

 .םיחחרפ ,ןוועל םכל 'ה בשחי לב ,לזייר
 ,רזייל-בקעי -- ?העש התוא השע המ בוטה רוזייל 'רו

 תא אלימ אלו ךכ לע ינרסיי אל ,הזה לעמב ידי יכ עדיש

 הטיבצ -- ייחלב הטיבצ יל קינעהו יל ארק .תחכות ויפ
 םינש רחאל .ןוצרבו הבהאבו הדותב היתלביקו הביח לש

 ןושארה אוה היה -- אבא תיבל ידודנמ יבושב תובורמ
 לע רעטצמ אבאש ותוארבו ,םולשל המח די יל טישוהש

 ויה אלו -- ותיב תא םהב אלממ ינאש םירפסה תודוא
 יל חיטבהו ותיב תיילע לע םנכשל יננימזה -- וחורל
 רצבתנ וגג ןכש םימשגה ינפמ שושחל יל ןיאש ינעיגרהו
 תא הלכא שאו םינשה וכרא אלש ,אלא .םיפערה בטיממ
 המטשמהו האנשה שא -- ויפערו וינבאו ויצע לע ותיב
 היה אל אבא תעד יפל .השרוב יתב תיצחמ תא הכחילש
 תיילעב וחנוהש יירפס אלא ףרשיי ותיבש יואר רזייל-בקעי 'ר
 ותיב תא םג ובחסו דקומה לע תולעל ויה םייוארש םה ותיב
 .הקילדה ךותל הז בוט םדא לש
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 םיחופתה תבינג

 "סורטיק,ה שוביכ

 התעב ירופיס

 "אדמשא,ה םע השיגפ
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 הנוילעה התיצחמב ירירעו קודא יוג עודיו היה םסרופמ
 ויה) 'ייבסאה, ומש םא יּכ יוגה ךכ לכ אלו ,השרוב לש
 ותוכזב אל -- ומוסרפו .עודי םעטהו ('אבוסה'ל והושבישש
 תבתשנש )'דאס,ה) ולש תוריפה ןג תוכזב אלא ,ול אב
 ,םיצעה ילע ןיבמ וצצונ רוע ימודא םיחופת :ותבונתב
 םהיאפע לע םיטומש ולתנ לקשמ ידבכ ,םיבוהצ םיסגא
 הניומ האבוהש תשרבנה לע תיכוכזה ינומעפ םתואכ םיחורסו
 וליחכה םיכראומ םיפיזש .יברה תיב תרקתמ תלשלתשמה
 ייומד םיקסרפא ,די גשיה ידכ דע םופפוכש םיצע-יכומנ ןיב
 ילודיגו תוקריו תוריפ ינימ לכ .םהיפנע לע וביהצה םירודכ
 לש ןגה ול רחב סיעכהל ומכו -- הז ןגב וחמצו וטבנ עקרק
 תברקב ואצמיה םוקמ תא בחרנ חטש לע סרפתמה ,יוגה
 : תויוחדה םהיתורדג לע ןעשנו םידוהיה לש םינטקה םהינג
 יתבב עגפו דרויו שלוגו לדייאדרה לע -- ברעמה יתאפב

 אלו ויתובא תשוריב קיזחהש ןורחאה יוגה היה אוה .הלזי'צה

 .תוידוהי תוקלח היה ףקומש והדש תא רכמ
 היה ויתונליא תוריפ תא לבא רכמ אל םנמא ,הדשה תא

 םנתנ וא) ריחמב הברמה לכל ,םינרגתל הריכחב רסומ
 םידליה ,םיצעה לע םדועב ,(שילשל וא הצחמל תוסיראב
 ,הז אלפומ ןגל הכישמהו םתואת תא שובכל םהל השקש
 ,םיאור ןיאב ,תושמשה ןיב תועשב ,אוצמ תע לכב םיאב ויה
 -בצא ישאר לע םיעסופ ,רדגה ישרק דעבמ םמצע םיליחשמ
 םיבונג תוריפ םהיסיכ תאלמלו ףוטקל םיליחתמו םהילגר תוע

 תעשב ספתיהלמ םתענמ םהב התיהש תוריהז .םהל וקתמש
 חופת רמולכ ,ןיגוריסל םהיתוריפ תא ויה םיטקלמ .הכישמ

 .םנורסח לע דומעי אל ייבסהש ידכ תאזו םש סגאו הפ
 לש תפסותב הרותב םיימעפ רמאנה ,"בונגת אל,, לש ואלה
 ושורפב יברה ירהש ,ללכ םהל עירפה אל -- "ובונגת אל,

 וליאו -- "ןוממ,, וא "תושפנ בנוג,ב רבודמהש םהל שרפ
 :םמצעב רמוחו לק ואשנו ודמע .ןאכ ביתכ ןיא תוריפ
 יוג לש ונגמ -- הרות הרסא אל םידוהיה יצעמ תוריפב םא
 וילע ומק -- ייבסה לש וסדרפ רתוהשמו .ןכש לכ אל

 .םיבר םיצפוק
 ידלימ השלשו -- ןנערמו םימח ץיק לש ומוי -- םויה יהיו

 ונגב יתבר הכישמ ןגראל והער לא שיא ורבדנ רדחה
 ס'יכדרמ- לידנמ | ,ס'ףלוו-הילדג םה השלשהו ,ייבסה לש
 ןגה םלוא -- םידיגנ ןב םנמא אוה ןורחאה .ס'השמ"יכדרמו
 ול שיש ימ ירשאו) .תוריפ בינמ וניא םתיב לצאש ןטקק
 לש ןיעלג הארנ אל -- ס'יכדרמ לידנמל רשא .)ולסב תוריפ
 החפשמה הליצהש המא לע המא אמיא הלדגש ויבא תניגב ירפ
 המכו םימושו םילצב תצקמ דבלמש ,חיחצה "טנירפ,,המ
 אל ,תוקרי ילד ראשו תיעועשו םילופ ינעוט תואסנולק
 לש הילישבת תא םהב לבתל םיחמצ לוחה עקרק החימצה
 -םייח לצא ויבא תיב -- ס'ףלוו-הילדג .הצורחה האל אמא
 םייתשל טרפו ,ץע רמול ךירצ ןיאו ןג תרוצ עדי אל -- ריאמ

 םילצב תובנזו ןיליסורטפו בורכו רזג תעיטנל תוגורע שולש
 דצה .הירייד רובע ותב לחר עטנעי המירהש תוגורע ןונצו

  "יבסאה לש וסדרפ -- וא תורענ-השעמ

 ומע ומעט רשא ונימל ירפ אשונ ץעש ּהשולשה ןיבש הושה

 ללח תא אלממה ירפ ,העתלמו ןש וב ץעניהב ,וכותב וסיסעו

 ןמ םהירוה תונגב אצמנ אל ןנערמו ינחיר םיעט ןימ הפה
 םהיניע . ומש םיסדנוקה תשולשש אופיא המית ןיאו ;ןכומה
 = .רקפהה ןמ תוכזלו ייבסה לש וסדרפל םהינפו

 לוק עמשנ ךאו רקובה תולעב ,עובשב א םוי ,םויה יהיו
 וניבה ,הלפתל םיארוקה םתארי תיב ינומעפ לש םשוקשק
 ותלפת דועבו ןגה ינודא םג ךלוהו עיספמ םיאורקה ןיבש
 רחבממ םה ולגלגי ,ומצע לע ותארי ימחר לגלגל ויפב
 םלוביק תיב תא וקימעהש םהיסנכמ יסיכ ךותל ויתוריפ
 םע םה םיססהמ ןיידעש אלא ,הז םירידא לעפמ ךרוצל
 םנמא .םבל לע ץחול ,םמע סומכ והשמ רהה הלעמב םתולע

 תא וחצינ םאש אלא םה יוגה ייבסאה לש וידמחמו ןגה
 לע הרותב תשרופמ השרפ םהל הרוכז ןיידע "בונגת אל,
 םהל בשחנו -- ינענכה תודשב וערש "טול הנקמ יעור,

 ינפמ ודי תא וכשמו לזגל "םרבא הנקמ יעור,, יניעב רבדה
 .ייבסאה לש והדשב ןידה אוה ."םרבא םהב הכז אל ןיידעש,

 התואכ םיחותמה הישילשה ינפ לע תחפטמ וז השרפ

 םהש תונליאה ןיבמ וז העשב תאצויה תננוצ רקוב חור
 תורעש תא תרדבמו םייטא םידעצב התע םהילא םיברק
 םכל טאל :היפנכב הרהזאו םהיתואיפ תא החירפמו םשאר
 ותואב םלוא -- םכלש וניאש ןינקב עוגנמ םיררוס םינב

 ויתועפי תרתע לכב יוגה לש וסדרפ םהיניעל חטתשנ עגר
 תא םיקסופו םירגמ וליחתה תוריפה ינועט ויחישו ויתונליאו

 .יםעני םירתס םחלו וקתמי םיבונג םימ,, :םקוספ
 עפש תא םתוארב םתואת תשיבכ םהילע התשק םידליה

 ץורק םלומ םיצרוקו םיאפעה ןיבמ םהילא םיציצמה תוריפה
 דע ונב םכיסיכ ואלמ ,ונולטו ואוב ,ופטקו וברק :רומאו
 םלגר תא וענמ אלו םמצע תושרמ ואצי .וללה ועקפתיש

 .ויתוריפמ רזנתהלו הז ןגב אובמ
 אנ טבה :ול שחולו ומכש לע לידנמל יכדרמ ול חפוט

 שדוק ,םויה ןושאר םוי ןכא ,ןובשחב וניעטש ינרובס ,המש
 אוה יאשרו ןייטשניבור לאפרל אוה ןילוח לבא ייבסהל
 יירכמ,, לומתא) יוגה ידימ רכחש ונג ירפ תא דוקפל ול רתומו
 םירחא סונכל אב אוה םויהו תסנכה תיבב 'ןישידק ןיחופת,
 לש ותושרל ייבסה לש ותושרמ רבע ןגהש עמשמ .םתחת

 םרטב וניתובקע לע הבושנו וניכרד השפחנ הבה .לאפר
 אל ,הסונמב םידורט םתויה םע יכדרמו לידנמ ,ףכב ספתינ
 םהל רישהש הממ םיחבושמ םיחופת םהילכ תא תאלמל וחכש
 םורמב ,םרבח תא ,וחכש ותוא לבא םיצעה תורמצמ הילדג
 | .לאפר ידסחל והונתיו ודמע
 ,ךלוהו ףטוק ,ףיטקה תכאלמ -- ותכאלמב ןמאנה ,הז ףתוש

 םילעב יונישמ תעד ילבל ,והובזעש וירבחל ךילשמו ףטוק
 ולפנב עגפ דחא ללמוא חופת .ץעה תיתחתב םיתניב לחש

 .ויתוריפ בטימ תא ול לישמה והימ תוארל ותונפב לאפר ינפב
 עמשנו ךיבא יפ תא לואשל דחי ךלנו םשמ דר ,רוחב ,ךיתספת
 .ינגמ םיחופת ךושמלו ךליל ,םיבוט ךרדב ךכירדהש אוה םא
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 -צעב ףלח דערו לאפר לש דורצה ולוק תא דימ ריכה ףטוקה

 םוקממ ריחמ לכב טלמיהל התיה הנושארה ותבשחמו ויתומ
 טיבמו דמוע לאפר םא ,תאז םישוע דציכ לבא .תונערופה
 ,ומצע לאפרמ האב ותעושת 1 ויתוריפ לזוג לא החולדה וניעב

 ליחתה ,ויבאל ואיבהלו ודירוהל ותחטבה תא םייקל ידכ ןכש

 ץעה תא חונזל וב ץיאמו רדגהמ ףלשש סנולכב ותוא רקוד
 תוציענהו תוריקדה .םיטפש ותא תושעל ידכ וילא תדרלו

 ול ואיבה אל וילגר תופכבו ויסנכמב ועגפו הטמלמ ולעש

 ולכא תובא,, :ותרוצכ קוספב רכזיהל קיפסה דוע .בר גונעת

 יכ ,הז קוספב לחש םוקיעהו ,"הניהקת םינב ינשו -- רסוב

 אלא 'רסוב, אלו ;וירבחב אלא ,רבודמ 'תובאב, אל ןאכ

 לש ותיתחתב לאפר לש םעזה טבשמ הדח הציענ .תידיעהמ
 -ימעמו קוספה שרדממ ותעד תא החיסמ םיאפעה ןיב יובשה
 םוקמ תאו וחומב ףלוח הלצה רוהרהו העשה תרמוח לע ותד

 "!וגרוהל םכשה -- ךגרוהל אבה,, :הכלהה תספות קוספה
 .תאז הקיספמ ותכה המהדת

 בחותו רקוד ,ונממ הפרמ וניא לאפר לש וטושו ליאוה
 רועמ בכרומה ופוג יקלח לכב הנחבה אלל ,ץחומו ךעומו ץעונו

 -- םימלש םדועב הנכסה םוקממ םאיצוהל זע ןוצרו תומצעו

 תא שקבי םיקולאו) -- "ףדרנ,,כו ןנוגתמכ ומצע תא האר
 ודיחכהל וילע םקש וביואל ול רורבל, תוהש ול ןיאבו (ףדרנ

 חופת רחא חופת :הליקסל וננידיו ןהמ השקב רחב "הפי התימ,,

 םיצחכ ועגפו ץעה ימורמ יהבגמ קנוזו הרונ ,ויסנכממ אצוה
 ועבוכ ,ודימ טסוהו טמ טומה .לאפר לש וירבא לכב םינונש
 -חירה םייחלה ימודא םירודכה רטמ תמצעמ .ושאר לעמ טמשנ
 יוחטממ קחרה לאפר דומעב .סונמ ול שקבל הכומה ץלאנ םיינ
 ...טלמנו ץעה לעמ 'ילדג ץפק םימגורה םיחופתה

 .חתפב דמוע לאפרו -- תיברע תפ רענה דועסב ,ברעב
 השעמ :ורמאב ולש העווזה רופיס תא ונממ ענמו ומידקה ויבא
 ךיחופת -- ופוס דע ושארמ יל עודי םיחופתה לש הבינגה
 םלוא .םהמ ותואת אלימ אל שיא ,םש םנה ,הרעקב םיחנומ
 ידימ תלצהש םיחופתה ראש תא ךאיבהב ךל םריזחא רזחה
 ללשה תא אבהו יכדרמלו השמל ךל -- הריבעל ויפתוש ינש
 יכדרמו וינפ לעמ ותוא שריג ץרעה השמ םא .והארנו ילא
 -- ויתוריפ לע הרימשה תא ריבגי םא ביטייש ,הצע ואישה
 חרט ונבש ,םיחופתה תא לאפר לש וקש ךותל קירה ודצמ אבא
 ונב לע ובלב הגיט אשנ אלש הבוטל לאפר רכזיי .םתפיטקב
 ,ודוסי תועטבש רוהט אלה הרקמה הזה רבדה ללגב ףלוו לש
 ישדח ועיגהשמ אלא ,דוע אלו ,םילעבה תא ופילחה ירהש
 תא ןימזה ,םיביקרמ וליחתה ופתרמבש תוריפהו ףרוחה
 ,םנוועב אוה ספתנו וירבח י"ע רקפוהש "ויתוריפ ךשומ,,
 הלע ןובקרהש ,המירעהמ םיחופת תצקמ ול רורביו אוביש
 תרימא תעשב תותבשב הקקוש שפנ םהב תויחהל ידכ םהב
 עדי עודיו ותאצב וירחא קדב אלו ףתרמל ודירוה -- םילהת
 ..רקפהה ןמ הכז םעפה םגש הנמאנ

 םימיה תעשתב רשב תליכא

 (5 בי .מב) "...ושב לכאל ךשפנ הואת יכ,

 ח"ואב רבחמה קסופ -- "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ,,

 ןיאיבמש הברה םירבד הנומו ךלוהו (ארמגה י"פע) א'נקת 'יס

 אל, :םכותב בציתהל "ןיגהונ שי,ה םג איביו החמשה תא

 ןיררועמ עודיכ ,םהינשש יפל ,ןיי תותשל אלו רשב לוכאל

 ארוקש הידוהימ ימ ; הלוכ השרוב העדי תאז -- "החמשה תא
 םוי לכבו ףרוחה תותבשבו םישדח ישארב "ישפנ יכרב,

 בבל חמשי ןייו, :קוספה תא רוכזי אלו ,םילהת תרימאב

 תוכימס םהל הריהנ אל םולכ -- ארמג ידמולו ! "שונא

 'ה ינפל תחמשו -- םש תלכאו םימלש תחבזו...,, םיקוספה
 תחמש לע !זורשבב אלא החמש ןיאש ןאכמ -- "ךיקולזא

 הלוע וניא הז הקשמ אליממ ירהש רתוול אוה ןכומ ןייה

 םנמא .ינאש -- רשבה לבא ;תבשל תבשמ אלא ונחלוש לע

 ינויח ךירצממ ותאנה תא השרוב שיא רידמ םיבר םימיו ,שי

 ןאכש אלא ,םינבומ םימעטמ ,לישבתה תיבל וסינכמ וניאו ,הז

 'ט דע בא ח"רמ רשבמ תורזניה לע הכלהה תרהזא האב

 ןובאיתה תא הרגמו (זומתב ז"ימ -- ןירימחמש םג שיו) וב

 הוצמ תחמשש, ע"שב הצועיה הצעה לע עבצאב ללומה
 רשב תליכאל ויה םיטוהל השרוב ידוהיש רמאת .'תרתומ

 תוחמשה לע ךומסל השקש אלא ,יכ אל -- וירחא םיכשמנו

 ב"ויכו ןבה ןוידפו הלימ תירבו ןיסוריא תדועסכ תורתומה
 .וללה םיטעמה םימיב ואוביו ושחרתיש דע תופצלו

 .הוצמ תחמש לע ומירעהו המרעב ואבו ומק ושע המ

 ןיגהוג :דאמ הטושפ הרוצב השענ רבדה ! דציכ המרעה

 םידמול ,הבש םיברה תסנכה יתבבש ,השרובב הרות-ילעב ויה

 : (תוינשמב ויה םיקפתסמ הרות יטועמ) .ס"שה תותכסמ ויה

 המל זא -- םייתסהל תודמלנה תותכסמה ךרדמש רחאמ

 ארמגב ורוקמש רבחמה קסופש יפכ םויס תדועס רדסל אל

 המצע תא הדימעה ןאכו (:ק תבש) ייבא לש ורמאמב

 ליאוה :םבלב הבשחמ הסינכהו םימייסמה תושרל הלובחתה

 תעשתב ונעבקנ אל המ ינפמ -- עבק ול ןיא ס"שה םויסו

 ..אהת רתיהב רשבה תליכאו אובת הילאמ הדועסהו ! 1 םימיה

 היבר יירד הימק הידומלת רדחמ אבא רב אייח 'ר

 (:חל .רב)

 .."רשב הלכוא :תרמאו.

 "ידמ, "תוינשמ-תורבח,, 2 ודמע האיצמה-ילעב תושרל
 תוינשמ ידמולו השרוב יקלח ינשמ ס"ש תורבח המכו 'שדוח

 .םירפסה תשש לכ ימו ,םלש "רדס,, ימו ,תכסמ ימ םתס

 םיכרענ באב-העשת םוצ ינפלש םימיב : תורודל םועבקו ודמע

 ,תורקי רואב םיריאמ םהיתונולח -- תסנכה יתב .םימויִס

 םתבש תא הרותה ידמול םיכיראמ תיברע תלפת ירחא יכ

 העמשנש העשב .ברעה םויס שיש םושמ !המ םושמ --םהב

 םתבשחמ הליחתה "םיצר םהו םיצר ונא,, "ןרדה,,ב תלובקתה

 ,םייריכלש לזרבה תועבט ןיב תותופשה תורדקה ןיב ץצורתהל

 ןוגיטה חוחינו ליבהמה "טשרוב,,המ הלוע גנוע ןשודמ חירו

 .םפאב אב
 דימ תרבוע אלטנהו םימה תרעקל הריהנה הלחה הנה

 ירבש ,וינפ לע םיפכ תומצע חומ יחתנש ,ינווגרא טשרובו דיל

 ודבכיה :"הוצמ-תדועס,ל םתוא םינימזמ לצובמ ילצו לגר

 םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא ,םכתלועפל רכש שי םידבוכמ

 תורימז םיענ לש ומואנ םכמצעב ומייק .םכשפנ ןשדב וגנעתהו

 ."יעמ ךותב ךתרותו,, : לארשי
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 ול שיש ימ םימיה תעשתב לוכאל רתומו,

 (הבושת ירעש) י'תצק ילוחו שוחימ
 םוקמ איה ,הניטניפל םילועהש השרובב ויה םירפסמ

 .דחאכ םיאירבו םילוח ,הינוניבלו השרוב ירישעל טייקה

 אפוג השרובבש םימיב רשב תליכא הרתוה וללה םיאירבמל

 הלעיש רשבל םיכירצ םילוחהש ינפמ !עודמ ,התיה הרוסא

 שי ירה ,הככ םא -- םהיבואכמלו םהיאולחתל הכורא םהל
 אפורה והימ ונעמש אל ונא .ל"דו שפנ חוקיפ תצקמ ךכב
 רוזמ םמצע לע תולעהל ידכ ,רשב לוכאל םהילע הוויצש
 הכלה קספש ןיידה וא ברה והימ ונל עדונ אל םגו אפרמו
 וכמס השרובב "םיקסופ,הש רבתסמש אלא ,לוכאל ריתהו
 רשב לוכאל תורתומש תוקינימ,,ש "הבושת ירעש,, לעב לע
 ימו) "תצק ילוחו שוחימ ול שיש -- רקיעה הזו -- ימו --
 !? שוחימ ול ןיא השרובב

 : רמאנו הוואת התוואתה םידליה שפנ ,ונשפנו םויה יהיו
 םימימכ ,הכימסה הגילממב הצק ונשפנ יכ !רשב הלכאנ

 תלוכי-ילעבש העשבו ,םוקב הלוכאו בלחב הלובט ,המימי

 תולולבו האמחב תושחור תוירטאב םהילכאמ תא םינווגמ

 הסיידה לא -- ונאו -- ךחו ןושל םירגמה בלח יצירחו הניבגב

 וז העשבש יל רמוא יבל. ןיא -- ףילחתו וניניע הבוהצה

 םיקנפתמו םימטפתמ תוכומסה תורייעהו השרוב ינב .וניחא

 הקיקלה לוקו הביהרמה הניטנפב םש םינמשה רשבה יקונפתב

 תורעיבו םירהב טשפתמ םהיפמ הלועה תומצעה ץוצימו

 בוט המ / הניגרמ הבשחמ יבלב האב זא ;םהילע םיככוסה

 איה רשב תליכא רוסיאש /  הניטניפל תולע םיענ המו
 לע תרתומ ותליכאו / הנצו הרחוס איה וינפמו / הניטקמ

 ונתוא םג / אניט בלבו "שוחימ,,ו "םויס,, אלל / אניד יפ
 הנשד הדועסל / הנידמה לכב הטושה והימו / הנימזמ איה
 השרובבו / הניבג םוקמב רשב לוכאל / הנירב הלעי אל

 המצע / הניכמ םיצימא םירוחב תצובקש / הנירה הרבע
 ...הניטניפ ךאוב ךרדל

 הניטניפל הילעה
 ןינמכ ונעדותנ ,החנמה תולעב ,תושמשה ןיב תעשב

 םיאצוי המחה ץנה םע ,םויה תרחמלש רמוא ונרמגו םירוחב

 ישנא לע הקזחו םירהצ תדועסל עיגהל מ"ע לגרב ךרדל
 אלמה םנחלושל ונונימזיו וניפמ לכוא וענמי אלש השרוב

 ונילגר תא אשינו רוא רקובה .םימיה תעשת ...דובכל ,ןשד

 ריואו םוח ,תננערמ חורו קותמ רוא .החרזמ ךלנו ןפנו
 תא ונתאצב ונינפ תא םילבקמו םיאבו םישגרתמ הדש תוחירו
 - ןאכמ םינרא תורעיו ,ןאכמ םיקירומ תודש .השרוב

 וימימ תא לגלגמו הבישיוה לחנ ול ךלוהו ףיסכמ ,םהיניבו

 םיזווא םיטש םהילעמו ,המורד םכשומו םינבא יקולח ינפ לע

 םיננוצה -- םנחבל םימב םימודאה םהירוקמ םילבוט ,םיזוורבו

 ךותל וימימ קירהל זפחנו וכרד ךרשמ לחנה ;םימימח םא םה

 םיננוכמ ונחנא וליאו ןופצמ שרומרמ ברעממ האבה הסיטה

 ילכאממ תצקמ וניסרכ ךות לא קירהל הניטניפל המדק ונידעצ

 לא אב אל םימי המכ הזמש ,םיאירבמל םהל רתוהש רשבה

 .וניפ

 -מבו לולידב םיעורזה םירכאה יתב .ונירוחאמ השרוב

 תורפ .םיאבחתמו םיבשו -- וניניעל םילגתמו םיצצ רזופ

 םיפוצ םיסוס .ןתריג תולעמו אופק ןוהמיתב ונילא תוציצמ

 -פנמו תורוחשהו תולודגה םהיניעב םיפלפלמו תונדשחב ונב
 םיבובזה תא סינהל ידכ םהיתובנזב םיפילצמו םהינזאב םיפנ
 -יתב ולא -- תורסנמה הנה .םהילע ותש ביבסש םינדרוטה
 םהירושמ -- םישרקל םתיישעו םיצעה תריסנל תשורחה
 .תישענ םתוחילשש םיעידומו לצלצמה םלוק תא םיעימשמ

 םש .רכא ויצחו ץירפ ויצחש יוגה ,הזוק לש ותרסנמ ירה
 תיבב ןכושה ,ךלמ 'ר ןלבה לש ויחא לשיפ-קחצי לש ותיב

 תמיגל תריכמו לדה וקשמ לע יחו רפכה ןמ קחורמ ויבא

 תיסוכ לע םתגאד תונתל םאובב ,(רוסיאב) םירכאל שיייי

 לש הריסנה יתב םש .ורעצב ףתתשמה ידוהיה ינזאב הקלירוה
 -- דלפנייטש רעזיילו ץיבוקשומ השמ לש ,וינבו דירפ

 הממיב תועש 12 םידבועו השרוב ינב ,םידוהי םהילעופש

 ותיב דיל םירבוע הנה .תובחרב -- םימו רצ םחל -- םתרוכשמו

 ותשוריש ויבא תיב שרוי אוה ףא -- ןייטש ס'ץרעה-ףלוו לש

 דע (הבוטב האר הב) תייוגה הביבסל ותחפשמו ותוא ,ותדמצ

 גוז רכמש םעמשב ,םייוגה וינכש ותשא לעו וילע םוקב חצרנש

 ןייטש לשיפל טרפ ידוהי ןכש ןיאב (ותיבב ףסכהו םירווש

 תששו םישלש ךולהב) לוחה תומי תא ןאכ הלבמה גזומה
 םיארנ קוחרמ (םהמע לשיפ םג היה -- ןבלה תוומל םידוהיה

 ההימתב םיטיבמו םתרסנמ דיל םידמוע ךוראה שריה ינב

 ןמז םהל ואצמ אלש םירענה תעיס לש רזומה לויטה לע
 .הלאה םימיב רשאמ םהלש הלטבה דודינל רחא םלוה

 ילוש תא חידמו ףטוש לחנה ,רתוי הרצ תישענ ךרדה

 רתסמ םיחיגמה ,םימוה תוניעמו ,םילחנ ינבו אוהו בוחרה

 עיגרמ בחט ;ונברוחמ בחרתמו םינבא ונממ םיפרוג ,םירה
 וטשפ רבכ תופייע ינמיסש םידדונה ינפ לע לפרע-ידא חיטמ
 יכ לכוא אלל רקובה זאמ םתכילה .םיכרדה לוטלטמ םהילע

 םירהה ןיב ץוחלה רצה איגה ;ךרדל םתא וחקל אל הדיצ
 בחרתהו ךולה ךלוה -- וב םינותנ רהנהו בוחרהש ,הזמו הזמ

 תודשו םיגלפ ךותח ,םירכא יתב עורז םידי בחר רושימל
 : םהיניעל הלגתמ ,םהיניב םיעורשה הערמ ירכו תונגו םיחאו

 .וימסקו ויגווג אלמב רפכה ,ךינפל התע רפכה הניטניפל איגה

 םע הארבההו הצחרה םוקמ ונייהד ,המצע הניטניפה םרב

 ,הילא עיגהל הצורה .האלהו םהמ ןיידע ,הבש העושיה תוניעמ

 גלדמ ,ץע ירשג רובעל ,לגרל הדיריב ומצע תא חירטהל וילע
 ךילומה ליבשה הלעמב הלועו ןבאל ןבאמ ץפקמ ,גלפ לע

 .התניטניפ
 -פחנ ,שמשה קרבל םיצצונתמ םהימימש גלפו לחנ בושו

 ,ףגנ יגבא שבושמ לועשמ דיל ,ףסכ יצרב בושו אוצר םיז
 תדע לע המצע תא השקמ הכילהה .םילע לפנו םילעו םידרז

 .םוביערהו םהילוטלטב םועיגוה רקובה תועשש ,םילייטמה

 איה ,םימעטמ ךורע ןחלוש דיל בורקב בסהל ,הוקתה קר

 ולגתנ קוחרמ .םרושא הננוכו ,םלגר תא הצמיאו םתדדועש
 יצע .ףוקש לפרע יפוטע ,םהידוחו םירה יאיש םהיניעל

 וחלשו ודחי ורבח תוזרתו םינרא ,םיטחמ ינליאו םיחושא
 רקב יללגמ םיפירח תוחיר םיוולנ םהילא .קוחרמל םחוחינ

 תוניבגה יצירחמ םיפדונה םיפירח םידאו םהיבלח לבהו ןאצו

 לצא םימרענו םיפסאנה תחשה תומולאו האמחה יציבחו
 -רמב וקפרתהו איבוברעב ואב הלא לכ -- םירכאה תותקב

 םיבערו םיריעצה םינקתפרהה תדע לע םהיתוחירבו םהיתוא

 םש רשא ,רעיה עלצב ,םירהה לש םהיתולגרמל םיברקתמה

 תצרוקה םיולשה הישנא לע תפסכנה הניטניפה הל תנכוש
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 ףירצמ הלועו רמתמה ןשע דומע-יערק ..ךרד יעגיל םהל
 רשבמ ,וכותב םיעוקת םירונתו םייריכש ךוראה םישרקה
 םש תוניכמש ןה םיאירבמה תושנ -- הבורק םתעושיש םהל
 ינבלו ןהילעבל םיעטו בוט לכאמ ,לכאיי רשא לכאמ לכמ

 .הואת רשבמ ןתיב
 תואשמ הב וזחיו ,םתרבעב זע ןובאית תררועמ הגרע חור

 םיקרמ :םהמ האלמ חבטמהש םלוע ימענמו םיכלמ-ינדעמ

 םילפלופמו םינגוטמ םיזווא ,תורדקב םיעפעפמ םהינימל

 -לוב יחתנו רזג יחלפ םישודג םיספליא .םתשחרמב םישחרמ

 לע םיתופש םילצבו םימוש ,ךרפ יזוגאו בורכ יחלקו םיסוב

 תוצמו תואקסולגו םחל תולח םיסוחד םירונתהו ,םייריכה

 םיעגר דועב ...הפאיי רשא רונת-הפאמ לכו םיכעכו תוגועו

 םשפנ תא םיאשונה םיפירצה ינוכש םתארקל ואציי םיטעמ

 השרובמ םיאבה םיחרואל (רעוסו ךולה םנוימד ךלוה ךכ)

 םונימזיו םינפ רואמבו תיתימא החמשב םהינפ תא ולבקיו

 ,םהמעו םתא םבל תא דועסל -- רקיעה הזו -- הבידנ דיב

 ןיאש םמוי תנמ ,רשבה בטיממ םומיעטיו םירהצה תחוראב

 ."םירצמה ןיב,,ש םימיב וליפא קספה הל
 ימימ םירגינ ויתחתמש ,םירושק תורוקמ יושע ץעה רשג

 זוחמל ועיגה ןכאש םעידומ הניטניפה לובג תא ביצמה גלפה

 םשאר לע תחפוק שמשהו םתרהטב ודמע םימשה .םצפח

 ילבמ חבטמל ורהימ םיחרואה .טקשה תולש -- הניטניפבו

 ונדועב הואתה רשב תא עולבל םינכומ ,הנמזהל ןיתמהל

 -- הבערה םשפנ ןובאדלו קירה םבל תניגמל .רוראפב

 תובחמהו תורויהו תורדקה ,תוממוד םייריכה ,םייובכ םירונתה

 השאב הניחבמ החולדה םניעו םנוממשב םידמוע תוחלצהו

 יושעה ףכב תשחובו תחתור הרדק ג"ע הנוכר תבצינה הנקז

 םשפנ לע וסנ הינפמש ,בטיה םהל העודיה הסיידה תא ץעמ

 םהל הביהצמ ,"השילוק,ה -- הלא דמח ירוחב ,השרובמ
 םתכרבמ איה השיחב בגא--השאהו .ספליאה ךותמ ימומרע ךויח

 לבחש ,קומעה הרעצ תא העיבמו !"םיאבה םיכורב,, תכרבב

 .םירהצה תחורא דעומ ורחיאש
 ,התיה חבטמה לושיבל תורחאמהמ תאז השישק השא םא

 תליכאב הכלהה הל הקינעהש רתיהב העגנ אלש ללגב םא

 ילישבתב הניתמה -- החמשב םהב ןיטעממש םימיב ,רשב

 רשבה ילושיבמ תולשבמה תיב הנפתי רשא דע הלש בלחה

 .םהינפ לע הכסנתה הרמ הבזכאש ,ונירוחבל איה תחא --

 -- ןידה תא ףוקעל םתמרע .םהב הדגב תכשוממה םתלחות

 טוטישהו הכילהה למעש ,םנובער תעשב םהל הדמע אל

 יכ ,םאוב תרטמ תא םבלמ רסה ולחה טעמ דוע .והולידגה

 : םלוכ תא הפיקה הלאשמו םברקב ןירקרקמ וליחתה םהיעימ

 .םוקמ לכמ םתרזע אובת
 הנעמ ןתנ םיבערל םחל ןתונה 'ה .הצחמ התשע הלפתה

 םיחרואה לא ואשינ תוביבחהו תובוטה היניע .הנקזה יפב
 וביטיהו ןחלושל םידלי ,ובסה :רמאתו ןעתו םיאורק יתלבה

 :הדובעל השגינ הרבחהו םיבר םיעגר ורבע אל .םכבל

 .םהינפל השגוה בלחב תלבוט לבה תלעמ הבוהצ הגילממ

 םיקקושה םהיתויפבו תורעקב תופילח תוצעננ ץעה תופכ

 םיאמוג םה ,ףירצה תרוק ימש דע עיגמ םהיתואימג שערו
 .תיבב ומכ ושיגרה ועבשו םינב ולכא :םתרזרזמו תקצומ איהו

 םלכאב ....םתיבב ומכ ושיגרה שגרה ,הניטניפב םוי ותוא ןכא

 ...הגילממה תא

 לודגהו םהיניב ההימת יטבמ ופילחה הרזח םבושב

 :שרופמ קוספ ונממ םלעתנ דציכ :רמאו חתפ םהיניבש

 קדצ (ל א"כ .שמ) "! ז'ה דגנל הנובת ןיאו המכח זיא,
 איה 'ה תצעו שיא בלב תובשחמ תובר, :ורמאב םכחה

 לוכיבכ וילע אובל רשפאש םתבשח תמאב יכו "םוקת
 ירהש -- ךיניעב לק בלח לכאמ אהי לאש ךדמלל !1 המרמב

 אלו לארשי ץרא םהב החבתשנש םירבדהמ דחא אוה בלחה
 ץרא, :בותכ ןכש שבדל בלח הרותה המידקהש אלא דוע

 .שבד ףוסבלו בלח םדוק -- "שבדו בלח תבז

 תוהוגנ ץיפהש סנפה

 (ד ,ג קוקבח) יול ודימ םינרק ,היהת רואכ הגנו,

 לש ותוגח תכוסב הוארל וגצוה םיגוסה לכמ חפ ילכ
 ןכודה לע ,יסאג-סיבר,ה לש והצקב היורשה חחפה בייל-םוחנ
 : םינוש םילכמ םילכ םירודס ודמעוה ותכאלמ תיב חתפבש

 ,םילולח-םילולח תבקונמ היפמופ ,תטשומ תידי םע תחלק

 -ירבמ תובחמ ,םינפה תציחרל תורעק ,םידי תליטנל תואלטנ

 דועו םיפיסכמ םיריסו תוקיהבמ תושחרמ ,םיצצונ םילפסו תוק
 שמשה ינרקב עשעתשמו ,קרובו רהוז ,רוהט חפמ לכה --

 רוא יקרבב הילא תורזחומו םהב תולבוט ,םהילע תוחרוזה

 דמלש הממ רתויש ,הז ןמא ידי השעמ לכהו -- םיניע רוונסמ

 תורגל ידכ םהב היה וללה םילכה .ומצעמ ףיסוה וינמוא לצא

 הזונג הדמח םבל תא אלמלו תיבה תורקע לש ןתואת תא

 -צמה םילכה ילד ,ןהיחבטמב םהל יונפ םוקמש ,הלא םיגצומל

 לכימ המלש לש ורדחב ידמלב .ןהירוגמ יתב תנפב םיענט

 םיאלפ-תכוס ינפל רובעל ינתיפו יבל ינכשמ ,בוחר ותואבש

 םהלש ףסכה ץונצנב םיהגונה םילכה תעפימ יניע תא ןיזהלו וז

 אל ,םש ךרד רבועה ,יהשלכ תוינשמ תרבחב רבח ,ידוהי)

 תכסמ,ל קרפ םישלש שידקה שודקה וניברש אלפתי

 עבורמ רישכמ ,דיחיו דחא ילכ ךשמ יבל תמושת תא (...'םילכ

 דומצ די תיב הלעמלמ ,תויגוגז עברא ןהב תועובקש תונפדמ

 ילכהו -- וב עוקש לגועמ ריעז ךיזב ,ותיעצמאב ,וכותבו ול

 אלימש אוהו -- רדחה ידלי לש םבל תואת -- סנפה אוה

 ירובע רבדהש יתעדיו ליאוה .וילא הזע הקושת ישפג תא

 יתיגה אלו ותבהאב הברה יתיגש אל ,אוה ןורתפ לוטנ םולח

 וגישהל רשפאש ריינ סנפ ,רחא סנפל יבל תא יתתנ אלא ,וב

 םיסנפה תא םגש רמאת .םילטב םירבד אלב םולח ןימ הזו

 ןיא ירה ,םולכ ךכב ןיא -- היינק םינועט וללה םיינועבצה

 המכחבו ימצע תוחכב ותושעל אלא ,ללכ ותונקל יתעדב

 -- הינקמ ינא רוטפש רחאמ ;יפכ תונובתב יל הנתינש הריתי

 יתיישע תלחת .ותושעל יתוליחהו -- הישעמ ןירוח ןב ינניא

 וליפאו קלחו ןבל ןוילג לכ ,התיה תוריינ טוקילו ףוסיא --

 ןמש בוטרוקו חמק תצקמ .ירצואל ופסאנו וטקלנ ,תוכיתח

 והיתלפיקו ןמשב ריינה תא יתחרמ ,אמא לש הווזממ "יתכשמ,

 ורפתנ תונוילגה ,םינטק כ"חאו םילודג הלחת -- םילפק"םילפק

 -- תולופכ לפוקמ ריינ לוגיע יל אציו -- הזל הז וקדהתנו

 הארנ תובר תועש וילע יתדבעש רמוחה ;סנפ ןיא ןיידעו

 ותעש העיגה .ראב לש הרוח תא הפיקמה המוק תלפש רדגכ

 ותוא תוכפוהו וב תוללבנ תודחא םימ תופיט חמקה לש

 החישמ הלחשוה ויתוצק ינשבש ,לגועמ ןוטרק יספ .קבדל
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 הלבטו תוחפטה םהו הלעמל םיקבדומ ,דיב הב םיקיזחמש

 םירפתמ קוזיח רתיל .דסמה איהו -- הטמל הקובד ןימה ותואמ

 ינא הז בר השעמ .תיגיגחה ותחיתפל ןכומ סנפהו טוחב םתוא

 ואריש ,םירבחה לש תוהמתה םהיניעל רדחב ותושעל ריאשמ

 ,םינרקס םירבח ףקומ :הזה תואה היהו םק רדחב .יב ואגקיו

 סנפה ילושב הקזחהב םהמ םינש דבכמ ינא ,םינפ יאילפמ

 ,סנפה חתפנ ונינפלו לוממש דצהמ החישמב ךשומ יפוג ינאו

 םיטמק יושע ולוכ ונמשב קיהבמו ףוקש לילג אצי ויתונפדמש

 היולת הרדהב הלולכ םסק תרונמ -- הבוגלו בחורל םיטמק

 .יתועבצא הצקב
 תמחמ ,ינזאל עיגה אל ברע ותוא יברה לש ורועיש

 יל ריאי הלק העש דועבש ,יסנפל התיה הנותנש יתבשחמ

 םהירפס תא םידימלתה רוגסב .התיבה יתכלב ,יכרד יכשחמ תא

 -חתב רנה תא ול דימצ ךיזב ןיאב ,קבדמ ,יסנפל ינפ םש ינא
 .ודיקפתב דמוע סנפהו -- טוחה תא ףינמ ,ףוטפט י"ע ותית

 תונפד דעב ההכה הרוא תא תחלוש וכותבש רנה תליתפ

 הסוכמה ליבשה תא ונל הריאמו תומוטא -- תופוקשה סנפה

 ריבגיש ,רתוי לודג רנ יל חקא רחמ .שולק רהוזב וההכמו

 קפקפמ ימצעבש ,החטבהב ירבח תא ינא עיגרמ -- ורוא תא

 עגר ותואב -- הנהו 6?רנה תא חקא ןינמ) המויקב ינא

 ומחיר םימשה ןמ םא -- ? יל הרק סנה -- אלפומ רבד עריא

 קיהבה שדח רוא ,עתפל יכ -- ! ריאמ וניאש רואה לעו ילע

 תא הגיו גלשה לע טשפ לאקזחיב םלש קוספ ...ךז הגונב

 ..םידיפלה הארמכ םירעוב שא ילחגכ, :םמוי רואב ונבול

 רנה :ונורתפ הזו זוגנ םולחה ."קזבה הארמכ ...שאל הגונו

 ותבהלשו ודצ לע רעוב חנציו וקבד םוקממ ומצע קיתה סנפבש

 אלו -- עגרל ןוילע רואב הגיו תונמושמה ויתוריקב הזחא

 יל ודנש ,םהמ -- ירבחו םירעשב עדונ סנפה ןוסא  ...ףסי

 ,םהמ ,המימשה תובהלב הלעש יסנפב יתעקשהש ילמעלו

 ותצעבו יינעב ינמחינש אוה -- אבאו -- יתבשמ לע וקחשש

 קולד רנ :יתיבל רדחהמ יכרד תא יל ריאהו יכשח היגה הבוטה

 איה הנווטציא תככוס וילעמו הצימקהו המאה ןיב ןותנ

 .םידיב יל םחו ךרדב יל רואו -- "לזעלג-ןפמאל ה

 תודלי ישעמו םילולעת

 וניברה / םירבקה תיבב / םירעש ירמסמ /  םירסאמ םג

 והופשחש לגרמה תילת תא תוקחל / םירבח 'תוילת,ו / םירבד

 םיליעמה אלש ,םירותפכה םה ןכיהו .יברה ןינמב םמצע םידליה

 תשילת תמחמ םימורפ ורייתשנ דבלב תוצלוחהו תונתכהו

 םייסנכמה ,הליחמב ,םג אלא ,קחשמל םיצוחנה םירותפכה

 םהינפלו הכונח ימיב םתישעו ןוביבסהו ...קוח ילבל םהיפ ורעפ

 -חאלו "רויעה הלילב,,ו םימיה םתואב םיפלקהו !םה הפיא --

 -- דחאו םירשע דע רופסל םיקדרדה ודמל םהמש ,םהיר

 החירטהש ,'תרויעה הרפ,ב קחשמהו ! ? םכיניעב םיבושח םניאה

 יונשו םילהתב בותכש םילמ רשע ןב קוספ ,איה ףא אלמ ארקמ

 אלש םהמ דחאל םירשוקה םידליה ןינמב שלושמו הלפתב

 אלא 'םיאובחמב ספתנ,ש ורבח לעכ 'ותמח לכ וילע, רעוה

 ול הרשקנ ,'םלוע,ב הכזש דליהו "'וכו ךמע תא העישוה,

 וב וטישש ירחא וונורויעב וספתש דליהו ויניע לע תחפטמ

 רזוחו -- ומוקמב אוה 'אמתסנ, ,הקימחבו הסינבו החירבב

 :השרוב ידלי תאצמה אוה םג -- םינופלט תנקתה .הלילח

 דחאה וקלח -- ונכתמ ןקורתנש חפמ םילענ תחשמ תספוק

 דלי .עצמאב החישמו ןיזאמה ידיב ינשה וקלחו רבדמה ידיב

 לעמ) רחאה והצקמ עמושה דע ךלוה ולוקו הזמ הצקמ רבדמ

 דועו .(תיטוחלא,ה החישל ללכ עירפמ וניאש ,ןבומכ ,לבחה

 ןוגכ ,סדנוק השעמו םילולעת ,םימיענ םיקחשמו םיבר םירבד

 תואלוממו תוחפונמ םייחלו םותס הפב םימה ינפל תחתמ היחש

 םיספות םימהו ליגרב תועקפתמ תותסלה .המישנ רצוע ריוא

 ךרד םיזתנתמו 'המכח,ה לעב תא הלעמל םיקנזמו םמוקמ תא

 בורקו ללח וב יוצמש םוקמ לכ תוברל םג ,'ןורגו ןזוא ףא,

 םיניקתמש םיקוריה תויקורשמה ןה ןכיהו .העיבטל רענה היה

 ,ןבלה ףושחמ ,תונבל תולצפ םהב םילצפמש ,םיחל םירצנמ

 סופיטו .ךיפב הפצפצהו -- העמק םיצפשמו הפילקב םיקילחמ

 ירפה ןווחאל עיגהל ידכ ,םיאפע יקד לע הליחזו תונליא לע

 תכיפהו 'רנל-ב-רנלא,ו !? 'המכח, הניאו 'הכאלמ, הז םולכ --

 ןחלושה "דיקרה,,לו ,םיינזאה ךרדב ןשעה תאצוה ,םיניע

 ,ולוק תא תוקחב ידוהה תא זיגרהל ,'תואובנ, ונממ איצוהלו

 שרדמה תיב ישבוח ףא .םייחד-ילעב ראש לש םלוק תאו

 אלשכ וא ,ףוס ול ןיאש רועישב םממעתשהב םירענה ,ןוילעה

 םיפרנג : תונציל השעמל םינפתמ םהירה -- ותעד ףוסל םידרוי

 ףג לע ותוא םילעמו ריינ תיקש ךותל רונתה יפמ הלקמ רפא

 ןברוח לע לבאתהל דבכתמ הנושאה סנכנהו תחתפנה תלדה

 ארונ לושכמ אצי םעפ .ושאר לע רפאה לופנב ,שדקמה תיב

 תמורת,ב הכזו הליחת חתפ ןיידה ןושרג 'ר -- הז לולעתמ

 .'ןשדה

 ךלמ דוד דיעה ךכ לע ,איה 'יתפ תמיכחמ, הרותה םנמא

 חילצהש 'םכחה, אצמנ םיכחהל ליכשה יתפהש דע אלא ,לארשי

 ורבחל רענ רמוא -- ךליעממ דחא לוורש דירות םא :ותותפל

 רסומה לוורשה הצק תא ,וירותפכ לכ לע ותוא ףורפת ---

 ינשה םג רסוי וכותל שחלה תרימאב ינאו תלדל ץוחמל ושפנ

 .'סנ,ל הפצמ ראשנו ורבח תוצמכ השע הלה .וילאמ ,ךילעמ

 םיכחמ :.ותעשב םעלבכ ,ותא וירענ ינשו הצוחה אצי םסוקה

 ינששכ ולוורש ךותל ףשכמה קירה אלמ םימ ילד -- ? האצותל

 ולוורש דע ולגר ףכמ ןכסמה תא וליבטה ,וב םיקיזחמ וירזוע

 .הרצב רזוע ןיאו

 הדימע, לע שוחינה אוה 'שבי סדנוק השעמ, הזמ הטמל

 ,'ירוירפא, ךליל רמאנ -- רדחה םינפב דמוע התא -- 'הנוכנ

 קשפ ,ךינזא לשפה ,ךנושל בברש ,ךינפ םקע --- ןויסינ םרט

 ךל דיגהל ילעו -- ץפח ךבלש המ לכ ךפוגב השעו ךילגר

 תא .השעו 'םכחתה, רענה ...דמוע התא דציכ תלדל רבעמ

 ינא ךאיה :םר לוקב לאשו וריבח י"ע ועצוהש םישעמה לכ

 .הבושתה הקעצנ -- רומג -- םלוג ומכ קוידב -- ?דמוע

 רבח דובכב שאר תולקו קוחצ לבא ןאכ היה אל ףוגה קזיה

 .ןאכ היה שרדמה תיב לספסל

 עייס אוה םג יכ ,וחבשב רבדנ אל -- לספסה תא ונרכזה

 םא -- העמק הביאכמ הלתהמ -- םעפהו ןוצל ידמוח ידיב

 םהל רישהש הממ םיחבושמ םיחופת םהילכ תא תאלמל

 הלעמל הדוחו רוחב תצעננ הלודג טחמ לש הפוקב לחשומ טוח

 וחדממ וב ןיאש רענה ידיב זוחא לבח לש והצק .תיארנ הניאו

 טחמהו -- הלק הכישמ ,תונמחר תדמ ,וניבא םהרבא לש

 תא ררחשל םיאב ונא ןיא .העגמ סוקמב תבחתנו תממורתמ
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 תבשייתמ לספסה לע .באכה ינציל ידיב םיעייסמה םירענה רתי

 םוקמ תא םיריישמו חתמנה לבחה תא םיסכמ ,םינצילה תכ

 ותוארבש ,ןברקה אוה אוה הנורחא סנכנה רענה .תונערופה

 םהיניב בשויו אב והירה ,'דוס םיקיתממ,ו םיבשוי וירבח

 טחמה ...ךדיאמ רבש תקעזו יאהמ הקזח הכישמ ...יונפה םוקמב

 קחשמ .םיקחוצ וללהו הכוב הז ...ףוגבש ךרה םוקמב הכעמנ

 "ונינפל וקחשיו םירענה אנ ומוקי, תניחב הז ישונא יתלב

 םיליחתמה הבישיה ידימלת ןיב וכשמה תא אצמ (די ,ב ב"'מש)

 לע ואוב דע -- וב ןייטצה יברה תיב יברוקממ דחאו הבישיוב

 .ושנוע

 הניטניפב םידליל תבש

 ןדע ןגב םיששמ דחא םימעוט השרוב ידוהי תצקמ

 הניטניפב םיאירבמה לש םדקדק לע החפק ץיקה שמש

 ,תופושחה תוגספל רבעמ עגימה הכלהמב הרצע ירחא --

 תורקדזמה ,בייל לאוש לש ויתוינינלפ יבחרממ תופיקשמה

 םיצמאמ ךותו תורעוימה תומרה יסכר ךותמ ןמצע תוטילבמו

 ןיב האבחנ ,פולסירפה ירה חרזממ וכרד תא התשע םיריבכ

 ךרד הרבעב התלגתנ ,םיפגה יתובע טחמ-ימושא תורמצ

 ידירש ,םיבוהצ םיליפרעב הפטענ ,המוק ימר םילילד םינביל

 -- םימשה תכלמ ינרק םב תעגב םיסמנו םיכלוהה רקוב לט

 אוה ,רככה לע חנתו בחרמל רצמה ןמ האצי הז ךא ,הנהו

 ןיעכ ,הכותב וצבשנש םינבמה תשלש ןיב תערתשמה הבחרה

 רצ ,דחא רדח ילעב ,םירוגמה יתב םה ,המוח תפקומ הריט

 -צמאב ןטק 'ןחלוש,ו תורצ תוטמ יתשל חטש םרותה ,קוחדו

 אירבהל ,הניטניפל םילועל הריד תיב שמשמה רדח ,ןתיע

 ,עיבשמו אירבמ ןוזמ תפסותב יקנהו ךזה הריואב םמצע

 הטורפ ול הרייתשנש ימל) שדוח וא םייעובש לש הפוקתל

 ירדח תא וברקב ליכמ ,םהבש ןטקה ,ינופצה הנבמה .(וסיכב

 רתוי תחוורמ הריד ,(הוקמ םג םיללוכה) םיצחרתמל הצחרה

 הניטניפ,ה לש הילעב ,קלופ ריאמ-אדוי 'ר לש ותחפשמל

 .תסנכ תיבו

 ישובח ,'תסנכה תיב,מ םיאצויהו םויה אוה תבש םוי

 גונעת בורמ םהידי םיפשפשמ תותילט יפוטעו םילמיירטש

 התיהש ,רקוב תנצ לש התופירח תא הגיפמש הקדצ שמשמ

 יתב תא םיפיקמה םיררהה ירתב ןיב הלילה ותוא לכ תפחרמ

 םרדח הז ,םתיבל םינופו םירזפתמ םירבגה .םהישנאו הארבהה

 המכו ןיי תנצנצ וא ש"יי תיחולצ :אטוז אשודיק ןכומ םשו

 .ךיחל םימיעטו םידיב םיכרפנו רונתב ופפכנש םיציב תויגוע

 ,םיאירבמה דיכ ,ןשד ןחלוש ךרענ ,ויתורימזו שודיקה ירחאו

 וליפאו ,ייציפ דע םיציב תבורעתב ץוצק לצבמ :רדענ אל רבד

 אוה ,לודגה ףירצב רונתהש ינחיר 'לגיק,ו ליבהמ טנלושט

 דועבמ תושמשה ןיב תבש ברעמ דוע ומוחב וילע רמש ,חבטמה

 ינש הניטניפב הז םויב םיאורה הלא םיוילש םידוהי .םוי

 קריב ,וירהז תעפיב ירדאנ ,האנהו הפיה ,הזה םלוע -- תומלוע

 ,קחרממ וילא םיצרוקה ויקוצ תמוחב ,ורעי תובעב ,ואשד

 םישלוגה םישבכה תייעגב ,דרומב םיחלוקה ויגלפ ךושכשב

 ימענמ לכבו ןורדמב םראוצ תמיפ תחתמ םייולתה םהיגוז לוקל

 םנמאש ,תבשה אוה -- אבה םלוע ןיעמו ;ןיע ידמחמו בלה

 אלא ,םימיה תשש לכ תחונמ ,הניטניפב ןאכ איה התחונמ

 המ .רמג אל לגיקה לש וחירו וב דמע טנלושטה לש ומעט

 עקושמה זמרה תא םייקלו םתטמ לע תולעל -- םהמ שורד דוע

 ריוא תפיאש ךות םדריהלו גונעת תבשב הנש -- 'תבש, םשב

 ,בלו תואיר ,המישנ ילכ רהטמ ןצמח יוור ,ןנערו חצ ,םירה

 דועו הנידרל וא ףעיסיומ ,השרוב תומולח םולחלו תוילכו ברק

 איה ,'יולוניז-הילאו,ל הילע יד גישמ םסיכ ןיאש ינוע ירפכ

 הסנרפ וב העובטש םולח ; הימודו הבישיו ידיגנל הארבה תיב

 תונב יאושינ -- רקיעהו אפוג תוירב ,דובכ תצקמ ,הבוט

 ...םימי תוכיראו
 יברהש (תונבו) םינב םידליה םתוא רמולכ + תוקוניתהו

 תבש דעומ ,שדוח וא םייעובש לש הפוקתל רורד םהל ארק

 ךותמ רשי באשנה ץומחה 'טוקרוב,ה ימימ תוניעמ דיל םהירוה

 ףוחשו רוע טורמ רומח ג"ע דרומה תירפגה ימ וא תוראבה

 .םהב םיצחורלו ויתושל הכורא םילעמו תורעיה ימורממ תומצע

 דוע םיכרדה לוטלטמ םיחנ םהירוהש העשב םישוע םה המ

 םיימעפ איבמה ,לוגנרתה לשריה לש ותלגעב לוחה תומימ

 ילק תא ,ראודה תא ,ןוזמה תורורצ םה ,תוליבחה תא עובשב

 תואסרפ הרשע-םיתש .לושיב ילכו תותסכו םירכ ,םיטיהרה

 ,קורפ בכרב םמצע ועינה ,השרובבש ןורחאה ידוהיה תיבהמ

 םע השרוב תא רשקמה שיבכב ,לגרב וא תומצע קרפמ

 ,עלס תורורצו םינבא יקולח שבושמו עוער שיבכ ,הניטניפה

 יונפ דחאה ודצש ,ירורעקו ירורעקש ,לוכיבכ 'ךלמ ךרד

 םינג ,תוקריו בשעב םילובט םירכא יתב ,םיסדרפו תודשל

 ומרזב ,ושיוה לחנ ידי לע ףטשנ ינשה ודצ וליאו ,םיפיפרקו

 םירביא-םירביא ונממ םישלות ותואיג ימיב וילושחנש ,ןוילעה

 םיכרדה תסדנה לש הלופיטל הכוז ,החגשהה לוטנ ,הז שיבכ

 הילחנ תוביבסו השרוב תא םידקופה ,תונופטשה ךוש ירחא קר

 -כמהו קירבמה ליתפה םלוא .היליבשב ןדבאו סרה םיריאשמו

 ימסקב ל"נה לחנה אוה ,וב תולבוטה המחה ינרקב ץצונו ףיס

 לייטמה וא עסונה תא םיעשעשמה וימימ תשוויאבו וילותיפ

 אוה ,הניטניפל ,ובל תואתו וצפח םוקמל ואוב דע ותפשל

 תוקונית ,ןאכ םה הנהו .ודצל םידדמה בל תא תוצילע אלממה

 ןיאשרו םרדחמ ןירוח ינבו ,םשפנל םישפח ,ןבר תיב לש

 םיעוקש תבש ינישי םהירוה ,םחור לע הלועה לככ תושעל

 הכרד תנחוב םנמא ,שמשהו -- םהילע הדריש הקותמ המדרתב

 םירההו ונממ בר קחרמ הקוחר הנדוע לבא ,התעיקש םוקמל

 .םינטקה םיחרואה תא םינימזמו םיארוק

 ,םינראה ךוראכ תוכוראה םהיתועבצאב םילומ תורעיה

 םהיאפע תופכ דעבמ תופקשנה ,תלכתה יניעב תוצרוק תוטשהו

 תישידא היפצב ןיתממה ,זילע לוחכ ףוטע קחשב ריהב עיקרמ

 גישהל ידכ ןוזפחב רובעו ףולח תפלוחה ,םויה תמח לש האובל

 םהידוח תא םיטלובה םיפכה ירוחאמ העוקשל הל עובקה דעומב

 תיצחמכ וב תוהשלו הקיתרנב ףסאיהל ,םשו םירה יספאב

 וז הכישמ לע רבגתהל זוע יד םהל ןיאב ,םידליה .הממיה

 -ליא תורמצ תרטעב הניטניפה תא םיפפואה תורעיה ירתסמל

 ,ורבעל שיא שיא ,הנטקה הרובחה תרזפתמ םייתניב .םהיתונ

 ןיבל םדואה יריגרג תפילשב אטוחו םיחישה ןיב םלענ דחאה

 הריבע רבועו לעוש-יזוגא תשרוחב עלבנ -- והנשמ .ויתפש

 ויתוריפש ,יתרככ קורי לוכשא לש הנטק השילתב הלודג

 תא םיאיצומה תולזוגה םתואכ וכותמ םיציצמ םידמחנה
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 ילועבג ןיב ערתשה ישילשה .ןקה יפב םימורעה םהישאר

 םיסננה יעבוכ תא ,הז רחא הזב ,קקושה ויפל חירבמו םילטפה

 וללה םיבבושה ,םה םיעדוי .םהל קותמ םעטש םימדמדאה

 םהיניע ירחאו םבבל ירחא םרותב םה םתושפנב םיאטוחש

 אבה לכמ םידלי ,וספת :םהילא ארוקה ערה םרצי לוקל םיעמושו

 םכתיבל םיבש םתא רחמ יכ ,עולבו ףטק ,ולוכאו ופטח ,םכדיל

 הפלח הטרח תבשחמ .םעוזה יברלו דרוטה 'רדח,ל ,םמעשמה

 רמאנכ ,יוניש ךרד ,םנמא ,ורבעש םדיבש תוריבע לע םבלב

 ,םהיעמב ןירקרקמ וליחתה ,"הבושת יחתפו,, ןיליקמה ירבדב

 אלמ אנצ, לבבב ועלבב אלועל עריאש המ םהמע עריאש וא

 רידא .(:ט תינעת) 'ונטבב םיניכסכ וכתחש אשבודד ירמת

 .תונערופה םוקממ טלמיהל הלא םיעגרב היה םצפח

 זעה לש ולוק עמשנ קוחרמו םומחיר םימשה ןמ םנמאו

 ליבשה .סעטיא לקנעי לש הבילוקל ונחנא םילוע : הרובתבש

 הלוע וכרדש ,לוגנרתה לשריה לש וליבש אוה רענה הליגש

 תננוצ תילולפא .םיאירבמל ןיקלומה תא דירוהל רקוב ידמ אוה

 םימדקתמ םהש לככ ,תכלוהו הקימעמ ,םהילע תדרוי המיענ

 .םפוג ירביא לכב תפשפשמ תגנעמ חור בשמו רעיה יקמעל

 לכ, תרישב ררושמה רדבדכ ,'הנטק העיספ, םידליה םיעסופ

 םתכילהש אלא .ךכ לע םתריהזמו םהיניע דגנ תבצינה 'שדקמ

 ורשנש תושביה תורומזה ירהש ,תורשכ תקזחב ירמגל הניא

 -ציאו תכלש ילע ;םהילע םעספב םיצפנתמ םיצעה יפנעמ

 םהילגר תא םימדקמ ,םינש ןובקרמ ומחתשנש בחט ילבורט

 ויה םינכומ .תיבובקרל תחתמש תוילולשב םיקרפל תועקושה

 ןיבמ שמשה ינרק תוננתסמ םש יא אלא ,רוזחל םתעד תתל

 שיבכע ירוק לש קנע תשר ןיעכ תוארנ ןהירורהזו םיצעה יפנע

 היטעב ,היטוחב םכבסל תמייאמו םלגרל השורפה ,םיביהצמ

 ."הולליחש, תבשה לש

 ושחרתהש ,םיפשכ תוישעמו םיאלפ-ירופיסו רעי תודגא

 ,םינלזגו םידדוש : םהיעלס יוגחו םהיתורעמב רעי תודש ןיב

 הזה םלועב אל החונמ םהל ןיאש ,והות ידדונו םדא ילכוא

 ואצמ ןילילו תוחורו ןידשו ןיקיזמה וליפאו .אבה םלועב אלו

 ינפל םתזחאש םיזילע תלהצ .ויתומולעתו רעיה ירתסמב םוקמ

 תושגר ךותמו הב להמנ ישירח דערו העמק התפר ,הלק העש

 יטבמ ופעוה םשו הפו הזל הז ברקתהל וליחתה םירורב יתלב

 תא םה םישפחמ :םהימעפ וטומנ וליאכ ,תינרוחא םיניעה

 לכ ,וב םירדה תא סהיו םהילע קפרתה רעיה םלא .הרזח ךרדה

 םבל קפוד תא קרו םהילע ףרוצ הז ךאש ,םדאהו חמוצהו יחה

 .ןיזאהל היה ןתינ

 לע חתמנ םיבצע טרומ ימדו םיצעה ןיב הטשפ הממד

 עתפל םלוא .שירחמו השחמ לכהו םתרוק לצב ואבש םהיחרוא

 התחלופ קוחרמ עיגמה הגונ ןוגינ לוק -- הימודה העסתשנ

 לע ואשניהב ,ותוולמ האכנ חורו ותליחתב תוגאד ןועט ןוגינ

 ומעט תא הנשמ אוה עתפל .ופוסב רעיה תחרקבש טקשה יִלג

 לש דרחנה םבל לע חנו אב ,וביבס לע ךפתשמ םיזילע ןואשו

 סעטיא לקנעי לש ולוק והז -- ליגו הודח ואלממו םירענה

 :הדותב ינש רפס ומייסב ,םילהתה ירדס לש ומוציעב דמועה

 ןמא ,ץראה לכ תא ודובכ אלמיו םלועל ודובכ םש ךורבו ,

 םלגרו םהידעצ ונוכיו םידליה תא השבל תרחא זוור ! 'זמאו

 םוכירדה םשלש ,רעי לש ורעמל ליבומה ליבשה רושימב הדמע

 .לקנעי לש םילהתה יקוספ

 סטיא לקעי לש ותציחמב

 תכ -- םהינפ ילבקמ םג ועיפוה רפסמ םיעגר רובעכ

 ,הציפקבו הצירב ואב תורעש יעורפ םירה יבלכ ,םיבלכ לש

 וארשמ םלוא .םיאורק יתלבה םיחרואה תארקל ,החירו החיבנב

 .הככש םתחבנו םחור תרעס התפר -- םיאבה ינפ םולשלש

 ,םידי בחר תטשל עפושמב ךילומה ןורדמה יפלכ םהינפ וכפה

 ,םיעור ילהא ועטנ םמוקמבו היצע ועדגנש השרוח תיראש

 תודבזו תוניבג חיר .ןאצל תורדג רקבל םיפיפרק ורדגנ

 םיברעתמ ,לודגה להואה ךותמ םילוע המח הדרואו םוק-יחוחינו

 שיאבמ ,טירידא ןוחרס ילעמ רקב יעיפצו ןאצ יללג תוחירב

 לקנעי ול בשוי "ןרהאו השמ דעב ךמע ןאצכ תיחנ,, ...םפאב

 יבשעב הדפירו וידי ומב ומצעל ןיקתהש תוטומה תוטמ לע

 ,ודיב וזחואש םילהתה רפסמ ויניע ריסמ וניאו ,םיננער םירה

 :לקנעי הימתמ היה ךכ לעו ,פ"עב םילהת לכ עדוי אוהש םע

 יניע דועב ,ויקרפ רדס יפל ורמואל לוכי ינא םא ,רפס יל המל

 תויתואה ,האירקה תמחמש ,רבדל ומע ומעט םלוא .תומוצע

 תיבב ןנתוגו םייתולמ-הלמ סנוכ אוה םעפ ידמו ותוא תומיכחמ

 .ושארבש ויזנג
 ,םייתפש ןיב ןובכשת םא,, :קוספה ויפ ךותל לפנ הנה

 ,חס 'הת) "ץורח קרקריב היתורבאו ףסכב הפחנ הנוי יפנכ

 םיתש קר ,הז קוספבש םילמה א"י ךותמש ובל באכי המ (די

 ועלב גדהש איבנה אוה הנוי -- ףסכו הגוי :ןיבו ןהמ

 תואיקב לקנעיל ןיינמ) 'ה ינפמ וחרבב ויערכו וברק לע םייח

 שטייט-ירבע,המ אל םא !ןיינמ -- !'עבראו םירשע,ב וז

 םע ןיארוקש הרטפההמ םוגרתה אוה ,םירופיכה םויל רוזחמבש

 ודיב ןיא םלוא !!איה חנ לש ותנוי ילואו .שמש ברעה

 לצא יוצמ וניא ופוג אוה םנמא -- ףסכל רשא (עירכהל

 ,היתואקמזופ יקמעב היוצמ הטורפהש ,ותשא תא איצוהל ,ףסכה

 רובע רכשכ םלביק אוהש 'םיאיל,ה תואמ עברא תא םג יכ

 וקבט ,וילדנס ,ויתוחוראמ ץוח) םינמוזמב ולוכ ץיקה תנוע לכ

 'הפוק,ל ותשא אטיא הסינכה (ותרצותו בלח ירבד תצקמו

 .הצוצק תיבירב םתוא תוולל יוגה אוב דע םש םחינתו הגורסה

 ךיבא דיב קפיס היה ילמלא .סעטיא לקנעי ךל יבל ,יבל

 לש הגונעת ךל לפכוה התע יכ ,הרות ךפלאל ךידמלמ ןוצרבו

 םירוהטה "םימשה וחמשי,, הז אלפנ םוקמב אל םא ,ןכיה !תבש

 -חורה המהבו םדא לע םישורפה (םיכרדו םיכרכ קבאמ) םייקנו

 יחה תא האשנב "ץראה לגת, ,עבטה קיחב םיוולש םיש

 "ואולמו םיה םערי,, ;תוירבל אירבמ ןוזמ םיניכמה רבדמהו

 תוליאה ,םירושאתהו םינולאה ,תוזרתהו תונליאה םי םה --

 םפפכיהב םימערנה םהיצע תופכ ילגו םהיתורמצש ,תוטישהו

 תבשק ןזא אנ הטה ,"וב רשא לכו ידש זולעי,, ; םויה חורל

 תננרל םוקמה אופא היא "רעי יצע לכ וננרי זא,, ;םנוזלעל

 םיענ דודל לקנעי ,התא בורק ! ? הז רעי הדשמ ץוח רעי יצע

 ןאצ תואלכממ :והומכ ,ןאצב התא קסעתמש ,לארשי תורימז

 דאמו ורומזמ תא רמזמו אולכ התא ןאצ תואלכמבו 'ה והחקל

 םא,, קוספהש תעדל חמש תייה ןכ ילולש ,םגיבמ ךניאש לבח

 בכושה אוה התא -- רמאנ לקנעי ,ךילע ,"םיתפש ןיב ובכשת

 ,הרובד תרישבש 'םייתפשמ,ה םהו דוד יפבש םיתפש ןיב וישכע

 רשא םייוגה ןוגכ ,ךל םילגתמ ויה םיפיו םיבר םירבד דועו

 תא תופשל ,החונמה םויב ךשמשל אלא וארבנ אל הבילוקב
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 דחא רוצמ תופשו םייתפש יכ) תוניבגה תא ןבגלו תורדקה

 .(ובצוח
 "ךעיבשא שבד רוצמו הטח בלחמ והליכאיו,, קוספה דוע

 להוא תא האלממ לארשי ירענ לש תלהוצ הרובח הנהו -- ויפב

 ,ויניש ןיבמ םיננתסמ םילהת יקרפו וב יורש לקנעיש םיעורה

 תויושעה להואה תונפד ןיב דהדה בחרו לודג 'םולש תבש|

 ןכש ,י'בקעי להוא,ל ךפהש םיעור להוא ,תוטישה יצע תופילקמ

 הדועסב םהילע וגלדש תורימזהו םהירישב ומיענה םיריעצה

 .'ןוקתל לכוי תוועמ, תניחב ,ןנוקית תא ןאכ ואצמ הינשה

 תא םישוע םה דחיבו תישילש הדועסל םנימזמ לקנעי

 םהל ריתהל ידכ ,תבש לש רשב תדועסמ תועשה ןובשח

 התיטנו עיקרה ילופישב שמשה ךלהמ יפ לע .בלח ילכאמ

 רשבה,,ש ששח ןיאו תועשה שש ואצי רבכש ואצמ םורד יתאפל

 :ןשד ןחלוש םהל ךרע לקנעי ."תרכיי םרט ,םהיניש ןיב ונדוע

 הפאנו הבעה תנמשב שולנש ,סרית חמקמ יושע םחל וילעו

 ךרפנו הממיל בורק וב הרשש ,םיפשר ץמרב תבש דובכל

 םיביטימ המה ...האמחה דשל םעטכ -- ומעטו ףכב ודועב

 םיתוש ,הקותמ הדרואב םיחנקמ ,לקנעי לש ומחל-תפב םבל

 -- בוהצה םוקה תא םיעמוג ,סטיפה ךותמ רשי ץומח בלח

 רוב,ב 'הנורחא הכרב, תבוח ידי םיאצויו ןיי םוקמב קרקרי
 רדע :םהינזאב הלועו שקשקמ םינומעפ לוק הנהו .'תושפנ

 הבילחל האלכמל םיסנכומו הערמה תודשמ רזוח רקבהו ןאצה

 תוזחל םכמ ענמנש לבח ,םהל לקנעי רמוא ,לבח -- .תישילש

 סוכ לע הלדבהה ירחא תבשה תאצ םע ,ידיב הניבגה ןבגתהב
 תוניבגה תא םיבלשה ףדמ שאר לע םש םתא םיאורה !בלח

 הנוכמה אל -- תולוגעו תוקלח ,תורככ-תורככ תויושעה

 יד: אלא ,ןנביג לברעמה אלו ןתקילחה תשחרמה אלו ןתלגיע

 דכל יכ ,תאזה הישותה לכ תא התשעש איה ,תינמיה תאז

 שמחו םירשע יל הז יכ ,יתרצונ ךכלש יל המדנו ןאכל יתאבוה

 ישי ןב לש םילהתה יקרפ תא וזה 'הרדזופ,ב רזפמ ינאש םינש

 ,םש ,הניכשה ינומאה רענה לע התרש ךכלה) ימחלה תיב
 וסמל ידכ ותשבל םייח םיקולא חורו ,םחל תיב תומדשב

 םציפה ןעמל תואדוהו תוכרב ,תוחבשתו תוריש סעטיא-לקנעיל

 .6 ? האמט המדא לע םייוג תוצראב םירה ןיב

 ילא ובושו הביטניפל םתבושת תעש העיגה ,םידלי התעו

 הויצ לקנעי .הנינילפה תואלפנ םכתוארהל ידכ עובשה עצמאב

 םהילע רומשל םיבלכה ובדנתה בושו םתוול םיעור ינש לע

 ,הניטניפל הרבחה הסנכנ תבשה תאצ םע .הרזח ךרדב

] 
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 רודה ,דוה הארמ םורד דצמ ףקשנ השרוב יבשותל

 ירה -- ותראפתב ןינרמו העפי ימסקב ןיע ביהרמ ,ופונב

 -שנתמ םהיאיש םיחרק םירוצ תוחולשו םיקוצ יסכר ,סורטיפה

 םיחתמתמ ויתולגרמל .םיה ינפ לעמ 'מ 2305 לש הבוגל דע םיא

 ,חרקה ןדיעמ תיראש -- םינוחרקה םה אלה ,גלש יחיטש

 הלעה תודליה ימיב ש"הוכ .הנשה תומי לכ השרוב ינפ םיפוצה

 ןיעשי ,רהה שאר לע ודימעיו םלוס לוטי ,לדגישכל ,ונוימדב

 תא) המימש קסיו ליחכמה עיקרה יתאפב ןוילעה והצק תא

 (הנושארה) המחלמה (בקעי לש ומולחמ חקלש ,המוד ,ןויערה

 תושעל רשפאש הסנולכ וא טומ לכו 'רדח,ב ותויהב דוע הצרפש

 יששוקמ ינפב ודמע אל ,תויוחדה תורדגה וליפאו םלוס םהמ

 שדחמ קרפה לע התלעו תינכתה התחדנ .ומלענ ,הקסהל םיצע

 -ונו תבשוחמ תינכתל "םלוסה םולח,, תא רמהבו רענה לודגב

 .ושבכלו סורטיפה לע תולעל :תזע

 ןתמ תעשב ,"יחרזמ יריעצ,, ףינסבו תבשה םוי יהיו

 הצרמה ריכזה ,רפוג יצעמ השעש הביתבו חנ תשרפב רועישה

 םגאב עוקת אצמנ הזה רפוגה ץעמ קלחש ,ותרות יעמושל

 הנשה תישארמ ,ונילא טיבמו הפוצה ,הז אשינ רה תולגרמלש

 יישפנ יכרב,, קרפ דומילל ורבע ךא יהיו .הנשה תירחא דע

 רייצמו קוספה אוה דמוע ,הרובחה ינפב בציתמ ינש קוספו --

 םיהובגה םירה,, : תורגמ תוירושא תויתואב םייפרג םיעבצב

 םביט ,םינפשו םילעי ,םנמא ."םינפשל הסחמ םיעלס ,םילעיל

 לבא ,השרובב וכרצ לכ עודי היה אל הלא םייח ילעב לש

 דע רקובהמ תוריהבב הב םיארנ ,םהיעלסו םיהובגה םירה

 .ללכב דעו ברעה

 םולכ :ריעמו ודומיל תא "רועיש דיגמ,ה קיספמ עתפל

 רהב םיטיבמו םיפוצ השרוב ינב ונאש ןוועל ונל בשחיי אל

 שרק לבוט ותיתחתבש ,םיעמושו םינש לע םינש הז אשינו םר

 יורקה םימ הוקמב ,םלועה תומדק ימיב חנ תביתמ רשנש

 ונחכ תא הסננ אלש ונדצמ המכחה ןמ תאז םולכ -- 'רוזעי,

 תא קודבנו וינופצ תא תוארלו ורותל וילע הלענו ליפענו

 !!הז רפוג לש וביט המ עדילו 'שרקה

 ויהבג לע תוהתל הז רה לע םילועו םיאב קוחרמו בורקמ

 ונאו -- ויסכרו וינוחרק ,ויקוצו ויתוגספ ,ויעלס  ,ויקיקנו

 תולעמ םידחפנו בלחמ ילומגכ םידערנ ויתחתמ ןאכ םיבשוי

 זעונה ןויערה ..לדייא לש הרהל רשאמ  רתוי הלעמל

 יריעצ, ירבח לש םתבשחמ תא הרפה סורטיפה שוביכ לע

 הרורב הרטמה יכ ,תורתסנ ילגמ חור םמעפל לחתו "יחרזמ

 רדנ ילב) עבקנ האבה תבשב ;חנ תביתמ 'שרק,ה יוליג : התיה

 אלו התיה הלודג תונוכנה .וניכהלו דעצמה תא ןנכתל (תבש

 רויסב ףתתשהל ונוצר לע עידוה אלש םירבחה ןיבמ רענ היה

 רחמ :תינכתה שומימ לע טלחוה תישילשה תבשב .הז אלפנ

 ילע רבעש םידודנ ליל .םילוע ןושאר םויב -- הזה תואה היהי

 ועיגהבש אלא ,הטלחהה תא םייקלמ ינאינה אל ,רוחיא ששחמ

 םריעהל ץרו םק !השע המ .שיא אצמ אל הדעומה םוקמל

 הנה :םהיניש ןיבמ ץוריתה ץבצבמ רבכו -- םצברמ םמיקהלו

 -- ינשה ;םשגל ןמיס -- עיקרב הלייטמ שיא ףככ הנטק בע

 (םילהת) י"'םירהה לא יניע אשא,,

 "סורטיק,ל הלפעהה

 ירהכ הכילהה ירה אל -- ישילשה ;איה תרחואמ העשה רבכ

 ישימחה ןכו יעיברה ןכו ! ? תולעל הצור תמאב התא -- החישה

 היצידפסכאה תאיצי התחדנ הככ .תולעל םיחיטבמה לכ ןכו

 םויה תחיש רחאל תותבשה תחאב יהיו .עובש רחא עובש

 ףא ולו הלענ הלעו השרוב תא אצנ אצי רחמש יתעדב יתרמג

 דועו ,השוחנה הטלחהה רבד !ילא -- סורטיפל ימ -- ידבל

 ,תחאו םישולשה תנש לש ץיקב ,הלדבהה רחא וז תבש יאצומב

 סופיט :התיה החקרמכ הרייעהו יבכשמ לע יתילע םרטב

 .חנ לש ותביתמ שרקה יוליג : הרטמהו סורטיפה לע ןושאר

 : הנכהה -- הנממ תוחפ אלו היה לודג "יעדמ,,ה לויטל הנוכתה
 ,םירצק םיסנכמ ,םירה יספטמ לש ןתואכ תורמוסמ םילענ
 ץחלמו ביטאטס םע םוליצ תנוכמ ,םילוורש תתופח תונתוכ

 .דיב לקמו םכש לע לימרת ,יטאמוטוא

 ,ןכ אלול ,התיה המכשהב הצוחה יתיבמ יתאיציש ,לזמ

 ול וניכסה אל םיאשרובהש ,רזומה ידויצ םע יתייה קוחצל

 תא יתאצמ ברה ינוהמתל .(ףיסאה ינוברחב םירופ השעמ)

 ישוחנו בל יצימא םירוחב השש :תיבה י"ע יל הניתממ הרבחה

 רידאו תורומשא ומדיקו הלילה תכשחב םתיב תא ואצי ןוצר

 תא ונבזע ששב .המ יהיו ירוטסיהה רויסה תא ךורעל םצפח

 ,הסורטיפה בוחר ןוויכב ונכשמהו ונירוחאמ הסורטיפה רשג

 -והיה יתבב .הסורטיפה גלפ לש ןותחתה וקלח ךרואל ךשמנה

 םהישאר םהיתונולחמ וטלב ליבשה לש לאמשמ םייונבה םיד

 תוקרי שולתל םהינגל םידרוי הלא -- םוק ימיכשמ לש

 תישעל תורסנמב םתדובעל ואצי םירבגה ,העונצ רקוב תחוראל

 םיכלוה ,םהבש םינקזה -- וללהו רפכל ץוחמ תויוצמה ,םישרק

 תשש לע ןוהמתב וטיבה ,הלא םג הלאכ .םשרדמ תיבל

 "ידיבש הנושמה דויצה םע םינוגסס ישובל "יראכ םירבגתמ,,ה

 ירבח ,תווצה ןיב רויצה קלוח םשורה תא לידגה ןעמל) .םה

 דחא ,ביטטסב קיזחה הזו המלצמ אשנ הז :היצידפסכאה

 ףתיכ רחאו םוליצה תואלבט םע תוטזגה תאישנב דבכתנ

 :קופקפו רעצ תעונתב םשאר ודינהו (ב"ויכי ןוזמה קית תא

 םרט תירחש וללפתה וללה םיפיה םירוחבה םא עדוי םשה

 בשוימה רפכל הסנכנו הריישה האצי םשמ .םכרדל םתאצ

 -ייטמה ינפ תא ולביק רפכה יבלכ .ליבשה ירבע ינשמ םייוג

 םוכריבו םירכאה ואצי םלוקלש ,ינשער רקוב תחבנב םיל

 ןמ אלש םינודא ינפ תוארכ םתוא םתוארב עבוכה תרסהב

 תודשה יליבש בחרמל ונאצי רפכה לועשמ לש ורצממ ,םוקמה

 תודשו לעוש תלובש םיעורז םירכ ןיב ךרד ידבוא ,רובענו

 ילוש תא הפיקמה רעיה תרוגחל םעיגהב .תיב תומהבל הערמ

 .תינימשה העשה רבכ הרבע ובוכרכל ביבסמ קנע רזכ רהה

 ןור ירופצו ונינפ לע החפט שפנ תבישמ רקוב תנצ

 המוחכ ונינפב בצינה רעיה .הלש ללהה תריש תא תורמזמ

 ,ןזואל הבירעו המיענ תישירח הימה ונרבעל חלוש הקורי

 םינרא תוחיר .ותילולפא דוסב אובל ונררוגו התפמו תכשומ

 םילבקמ םיפרט תרושגו םיפנע תלפמו םילע תכלשו םיחושאו

 תוזירזו בנז תוכורא תונטק תויח .יחוחינ תורעי רבסב ונתוא

 גולידב תוצפקמ (1 םהיסחמ יעלס תא םישקבמה םה םינפשה)
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 תופלוח םינרק יפיעס תורוטע תולודג תויח והנשמל ןליאמ

 ףוצפצ 6? "םיהובגה םירה,,ל םיזפחנה םה םילעיה) ןוזפיחב

 -לופה םיגלפה ימימ ךושכש םע גזמתמ הצונה יפי ףנכ ילעב

 בוזיא יסוכמ תורורצו בקר ילע רתסב רעיה עקרק תא םיח

 -קמל דחי םיפרטצמו םיכד תימה לוקב ,דרומב םיצאו קרקרי

 האירבה תולהצמו תירעי תויגיגח ונילע הרשמה ,םירידא תלה

 תא ונרכזב ,ונב םיררועתמ תודלי ידחפו תוצילע ישגרו

 -מדה םע "רדח,,ב ורפיסש הלחלחה ירופיסו אתבסה תוישעמ

 תוניב ול טשה םוגפ חרי לש ורואל ,תושמשה ןיב םימוד

 .ץונצנ יעינצמ םירערעז םיבכוכ

 םיכלהתמש םינלזג לע :רעש תורמסמ ,תוירותסמ תודגא

 ,םדא ילכוא לע ,םרתסמ תליפאב תורעיב הלאכ תומוקמב ויה

 ואבוה אלו ברקב ולפנש שונא יללמואו םחצמב םהל תחא ןיעש

 םישקבמו "והותה םלוע,,ב םיטטושמ םה ןיידעו לארשי רבקל

 םיעורה דיל םירבוע םה םימומדו םימליא .םתמשנל "ןוקית ,

 טמשגש 'שרק, לע .םתומצעב דערו הארי םיאיבמו םהילהאב

 םגאה תיתחתב ונדוע ךועמו לובמה תלטלטב ,ךמל ונב תביתמ

 ןושלב "ארודאפעטאפ,,) רעיה תורענ לע .ןאכמ קוחר וניאש

 ליח -- ןהיניעו המיא ןשאר תוערפש הרוצה תונושמ (םייוגה

 םיתפש ןיב םיצבור וארנש רקבה ירדעו ןאצה תורתשע .הדערו

 ונשפנ תדרח תא העמק וגיפה ,םהיתואלכמב ,רעיה ירעמב

 .ונילע רבעו ףטש ,ורהז ףסכ יצרו תוהוגנ לש לג -- עתפלו

 דחפה ירוהרה וזוגנ ,וצקל עיגה רעיה -- ונתפטש הרואה

 .ןהינימל תויח שחור רעי ירבוע לש בלה ןויבחב רימטה

 לש םיתעש ירחא .ונירוחאמ רבכ ויתועיב יכ ,החוורל ונמשנ

 ,יאלפו יארפ בחרמב ונא םינותנ ,םיחישו םיצע ןיב טוטיש

 רז ,ולע םתלשממ תא ושרפ םישרטו םיעלסש ,אשד לד

 ,ונתעדומ הסורטיפה גלפ אלולו וינבא ןיב םיאבל רכנתמו

 .וניתובקע לע םירזוח ונייה ןוילעה וקלחב וימימ תא שכשכמה

 ןוויכב תורישי תולעלו ופטשל ףרטצהל ונזריזש אוה אלא

 .הבורק ונתרטמש עידומ ןטק םימ לפמ .ותאצ םוקמל ,ךופה

 חוטש גרענהו ףסכנה םגאהו -- העבגה הלעמב לק סופיט

 ..חלודבה סטב ףסכה קרבכ קירבמו ץצונ ,ונינפב

 םימ :עפשב ןאכ םירוזפה אלפה תוארמב תודכלנ וניניע

 םלוע תומימ םינוחרק ,םיקוצ-יקנעו םיעלס-יליפנ ,םירהו

 ישרק,ה לע חנ ןושאר רוהרה .שונא ימדקמ ארפ רבדמו

 וילא םיברקתמ ונא והצקב ,"רוזעי,,ה ךותמ טלובו ץבצבמה

 ץעננו דרוי אוהש לככ בחרתמו ושארב דדחתמ עלס ונינפלו

 רפוגה ץע שרק תוארבש עמשמ .התא גזמתמו םגאה עקרקב

 שקיב ,דצ לכמ והופיקהש םינבאה תכלממב דדוב רייתשנש

 ותשאב השעמכ) ןבאתיו -- ןהמ תחאכ יהיו ומצע לע םימחר

 לכ הפרש חלמו תירפג ,ש חלמה םי תביבסב התיהש טול לש
 .(חלמ ביצנל -- "הצרא

 ודרש רשא םידירשה םינוחרקה ודבכתנ אבה רוקיבב

 קצומה ימימה רמוחה ןמ שוג :ארונה חרקה תפוקתמ םיתפרכב

 והלעהש ,"םישבוכ ה תווצ שאר לש ומכש לע סמעוהו שלתנ

 יממ םיתעבש ויה םירק םימה ,ןבואמה שרקה לע היחשב
 םוי לכ ופוג תא הז םדא לבט וב ,ףרוחה ישדחב רקה הוקמה

 הנומתו הלעפוה המלצמה ...רקובה תרומשאב ישימחו ינש

 לע בצינ (ותורכשב חנכ) ודלויה םויכ םוריע רענ : הרייטצנ

 "םימי ןיע,, לש התיעצמאב ,חרק שיבג -- ושאר לעו ןבא ביצנ
 .סורטיפה לש וקיחב ,לובמה ימיממ החכתשנש המודק

 דועש ונל רווחוה "שוביכ,ה לש ןושארה קלחה םותב

 ידומעו םיינתמיא םיעלס ישוג .רהח תגספל דע ךרדה איה הבר

 םיפקוזו רוגמ ישרט תמירעל םימרענ ,םהבג םיאפר הבוגש ןבא
 םבהל םיצעונה תוברח -- ידוח-ייומד םיאישל דע םתמוק

 ! !ונדיב חלציה ...עיגהל ונילע המוש המש .עיקרה רשבב

 םיצולח ,חורה יצימא ינפ לע םילוע ףפור ןוצרו תופיע ינמיס

 וארק תועש רפסמ ינפלש ,תידוהיה השרוב ינבמ םיספטמה

 החונמה לש הרות "!ונשבכו הלענ הלע,  :ותעשב הנופי ןבכ

 הדרפנש הלבט ןיעכש החוטש ןבאל ביבסמ ונסרפתה .העיגה

 -ייתשנש ,הב וסגנ ,םוחו רוק יפוליחב ,ןמזה ינש תמחמ הנממ
 הדועס ונכרעו ונילכאמ תא ונחנה הילע .היתחת תחנומ הר

 תשמח דועב ,ומוציעב אוה ןיידעש ,ערואמה דובכל תיגיגח

 םכירדמ ול שרפ ,העונצה םנוזמ תנמב םבל םיביטימ םיליפעמה

 קחרומ רתאל ךרדב ותכלב והגהש ,ריש םשרו תיוז ןרקל ריעצה

 -ושארה ירחא םיאבה ןיבמ ואצומל שידקמ אוה םתכמה תא .הז

 תא כ'ע ץירמהל שיו םיפסונ םירויסל ךרדה תא וחתפש ,םינ

 .עמשמב תונבה םגו םירוענה ינב
 זוע יביהרמ תשש ןיבמ העברא :ונל אב ונרגוי רשא

 ואר ואב -- הרטמה הגשוה םתעדלש ,"בר רעצב,, ועידוה

 ןנשי הברה תוגספ לכ םדוק -- הגספל הילעל רשא .ושבכו

 למע ירחא תועבגה לע ץפקלו םירהה לע גלדל רשפא יאו םש

 הילע םילגמו םילוע -- ףוס רבדל ןיא -- תינשו .בר הכ

 וליחתי תיבבו םיאב ונא הנא -- ונאו התמדוקמ ההובג השדח

 .תומוטא םינזוא לע ולפנ םכירדמ לש ויתורצפה .ונל םיגאוד

 םירתונה םינשהו תדרל וליחתה העברא .התיה תשגרנ הדירפה

 הריחבה + ןכיהו -- תולעל םמצע וניכה (ץיבונועמש :ינשה)

 לע ושקהש םינבא יקולחו תורורצ עורז םיצורעה דחא לע הלפנ

 הכרדש םוקמ לכ יכ ,הטאוה הלעמ יפלכ תומדקתההו הכילהה

 .ונימעפ וטומנו דרומב רדרדיהל םינבאה וליחתה ,וילע ונלגר

 העירכב םדקתהל ונימד ךכו וניכרבב ונילגר תופכ תא ונפלחה

 ונחכונשמ .קספ אל וניתחתמ ןבאה תוחול רודרד םלוא הסירקו

 ונאצי םשמש םוקמל הרזח ונא םג בחסינ ,ךשמיי םא הז בצמבש

 -שהל (ושוביכ םרט) ,רהל העינכה לש ישילשה בלשל ונרבע --

 ךושמ ,ןטב לע ונלחז ,םילגרו םידי טושיפב ונחתמתה :היוחת

 ןבא ירוצ וניתחתמו ןדקרפא תופילח ונבכש .ונילגר רורגו
 םילוע ןכאש החמשב ונעבק לבא ,דרומב תולגלגתמ תוצפונמ

 ונילא היפוצ ,הטמל םש הונשטנש "םימי ןיע,, ירהש ונחנא

 ,הלש ןבאה ןושלב דודיעו םולש תכרב ונל תחלוש ,םיקחרממ

 הימימב תלבוטה בהז שמש תאובבב תכייחמו "שרק,,ה איה

 .םירה אבחמב אובת םרט הנורחא הליבט

 ץולח םיכלוהה ונישארש עתפל ונשח הלודגה ונתעתפהל

 -ייתשנ ,הז ךחוגמו הנושמ םירה סופיטב ונפוג ירביא רתי ינפל

 םונומירה םתחת םינבא ןעשמ ןיאב וניראוצ לעמ םייולת ור

 לחש הומתה יונישה תביס לע דומעל ידכ רוחאל םונינפהו

 החמש .(הניחגה ינומדקה שחנה לש וזמ הכופהה) ,הכילהב

 ונל ררבתנשמ ,ערפמל החמש -- .ונילע הפטש דחפב הלוהמ
 עפושמ רוצ ותואש ,עגימה לויטה לש ולובג הצקל ונעגהש

 אלמלאש -- דחפ ;ודיקפת תא םייס ונמצע תא ונררג וילעש

 השולש-םינש ונמצע תא םיפיחדמ ונייהו ונתביחסב ונרצע
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 םש ונל הניתממ התיה הפ תרועפ םוהת -- המידק םיחפט
 יליפאו םיללמוא םירה-יספטממ םיבר לרוגכ היה וגלרוגו הטמל

 ןוסא לע ,םיפלאב לבוקמכ עידומ היה אל 'ברעו-יתש, למס ץע

 םידוהי םיספטמה ליגרכ אל םעפהש הז םוקמב עריאש דירחמ

 םיאתפ רמוש,, :ותאובנב ךלמה דוד רמא ונילעש אלא ויה

 "םיבר .היב ושד,ש רבד הזש ןויכ) (ו ,זטק םילהת) ..'ה

 -ואצותל ופיצו הז לויטל םבל ונתנ םיברו ליאוה (טכק תבש)

 .(וית

 טמקתנש ףוגבש תוימימקעה רושיי היה ונישעמ תישאר

 ורבתשנ אל םאש תומצע ,שממ לש תומצע ץוליח ,לתפתנו

 םוקמה רויס .וקקפתנ יאדוב ןתועיבק םוקממ ןהיתוילוחמ ואציו

 ינב ,םכיניעמ םימתה הוסמ הלגי ימ ,ויתונופצ לע ץוציהו

 םתמלחש םלוס ותואלש םתיארו םתמקו -- הרוהט תודלי

 ,ייקר ירהזו ויבלשב תולעלו םירוצ שארב וביצהל םתיואתהו

 ויתוטומל לגר ףכ ךרדמ וליפאש םכל רומאל יבל באדי המ

 ץראו םימש ןיב קחרמהש ,ןיא לעממ הישארל ןעשמו תחתמ

 איש ןאכ ןיא (םיחספ 'סמב רמאנכ) דמוע וניעבו רצקתה אל

 ינבאו םימוחש שימלח-ירוצ לש רעי ,תואמל םיאיש םא יכ רה

 ד-וקש ביהצמ בהז תורפע ,םדמדא שישו תולצופמ תוילילכח

 לטומה ,תיעבמ קמועמ םיממורתמה םידומעה ישרטב םיע

 הָסורְטיק יִליִּפְעִמ ,םֶכָאּוּב ףּורָּב

 הָסּוּכִמ אָנ ּותָש - םֶּתְרַפִח םֶדְק ראְּב
 שָגְרֶה אוה םח םִא - םיִרָק םָה םיִמָה

 .שָגֶפַה ואְרּוּב םֶע םיִמּורְמְב אָלַפְנְו

 "תוחּול,,ן ''תּורְבּד,, םּויָּב יִניִס לש וחּור

 ;תוחּולש םֶכְלּומ ,תּודָבְּכַה הָשמ יִדיְו

 "ןלָּבןומ,,ּו 'יטְסְרֶבָא,, יִשָבּכְּכ - םֶכּומָכ
 ןָנּולְתִי םיִהָבְגַּב לַא דּוסְּב םֶתאָב יִּכ

 הָמּואְמ רַאָש אל ,ַחנ ּךִתָבַתִמ

 הָמּודְקַה הָמִיַּב שָרְקָה םִא יִּתְלּב
 הָמּולְשִּב םיִשְרּוד דָנִּב םֶש יִנָּב םֶלּוא

 הָמורְּד םיִנּופּו ''ַחנ,, תַשְרַפ םיִאְרּוק

 הָשְרַטֶש תֶרּכְזִמ לּוּבַמִמ לּד דיִרָש

 .הָשְרּוּב לע הָסּוחַה סּורְטיִּפַה רַה קיִחְּב
 םיִרּועְנ-ןֶב-ְּוא-תַבְל שְדק הז ריִש

 .םיִרּוצַה דַחַא לַע ולַגִיָש ןושאַרֶל
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 הָפיִטַמ לַחְר ִַּּכ
 תוחְָכות תורָמָא

 הָפיִעְרַה הָמְכָחְו
 .תּוחְנַא הֶלּוהִמ

 - הָכּורְּב הָביִש תאזָה
 !1הַציִלָמ ביִנ םָתְס וא

 הָחּולְדַה ּהָניִעְל

 ...הָציִצְמ םייַח דוס

 הָּבנְשֶא ריִהְזִה יִּכ ,ּהָּבִל בּוטְּכ יִהִיַ
 הָּכַר ץֶרֶא תּודְמָח ּודָעַּב זַחתַו

 הָּבִגְשִמ סּורְטיִּפּו הָשְרַּּב תּואְלְּפִמ

 5 ה שרוב

 הצק ןיאו םילדגמ ישארכ םירקדזמ םהידוחו תולוצמ תכשחב

 תכלממ הפיקמה ,הרוצב המוח ינדאכ םיזחאנה םיעלסה יפיעסל

 זתמוק ףקוז םיסכר תרשרש יספאב םשו הנואג רדהב םינבא

 ברסמש סורטיקה לש ומואת יחא ,הבוג איגש בגשנו אשינ רה

 ויתורכמבש בהזה ישיבגב ראפתמו רקיתמ ,רחא םשב ארקיהל

 ייחא לש הדיחיה ותבל ןורוד םיצנצנמה ויתורפע תא חלושה

 | ..השרוב המשש
 תעדה חסיהבש ,םיליפעמה ינש םידמוע םירעסנו םימעפנ

 םלוע וז ,םהילגרל החוצנ תלטומה הרידא הכולמ ושבכ

 דציכ םיעדוי םניאו -- דוה ארונ יארפ םימודק ףונ ,הממדה

 שיח זגש םירוענ םולח לש ומוקמ הלטנש םיאלפ תדיח רותפל

 ריבכ הזחממ םשאר תא םינפמ םה םיזפחנו םיתעבנ ...ףוייו

 תדבואו תעקושה שמשה ינרק תא םיריאשמו הז תומוצעת

 םישקבמו םינופו םהירוחאמ שולקה םרואו ןורחא רהוז ילפרענ

 בושל ידכ םתולעב םהילע םמצע ופילחהש תורורצה עקשמ תא

 םש םהל םיפצמה םהיחאל אובלו שולגל ,דרומב לגלגתהלו

 םיקחרממ םהילא תפקשנה השרובב ,רבדמו יחה םלועב ,הטמ

 המלשנ שוביכה תכאלמ .םימוחשהו םימודאה היתב תוגגב

 .רהה עלצב ,עלס קיחב ןמטוה הרכזו

 :הז זעונ לעפמ לע םולע ררושמ לש וירבד םה הלאו

 ּהָלּומְמ הָטִמַּב ליטּומ אָרִתו
 :ּהָלּומְלְמ לּזיַו ןוצְל ּהָל דַמִחַתַו

 הָלָאְגַה םוי אּובְּב ,ּףָמַעַמ יִתָכֶלְב

 .הָשאְל הָגייִפ תֶא ְּל ָּתְשַרַאְו םּוק
 .הָשיִבְלִל תַנֶכְו דְגּב ל הָסּבְַו
 ...הֶשיִלּוקְו קָרְמְב בל הָדַעָסו

 ...ששַו םיִעָשִת ןיּיִמ הָפיִרח הָמיִגְלּו
 (שֶאָה הָקֶשַמ לֶשְו ָהיֶמָי רֶּפְסַמ הָז)
 רולינ .שי ןיִא לַחְרְל תָרָחַא םיִּיַח תיִלְכַּת

 כ

 הָיָעְרְל הֶגייִפ תֶא סַנָּכ אל ליִטּומ
 - הָּיַח תַע לָחְרְלּו ,הָעְּבִש דוע םיִמָיל
 ?!?הּיַא - הָל לָאוש ןיִאְו לָבָּתַּב הֶּדְלַח םַּת

 .אָיִמְש-יִמְשְל ּהָמִע הָוְלָנ ליִטומ םֶּג

 - ?םיִחָּתְּכַב עובק לָּכְשַהְו רָסּומ המ
 :םיִכְרְד יִרְבּוע םֶע ּושָעָש תובוטַה
 - םיִחָנְו םיִתּושְו םיִלְכְוא םֶש לּוסעָשְּב
 :םיִכְלְשַמ ּויָה אל הָנקָז יִַמיִב ּוכֶז

 .םיִתָקְרַמ יִדיִזָנ םּודְצְס דָסַחִיִתְמ
 ,םיִחְבְז יִרְיְש זהְרֶָכָש המ הָנייִפּו
 .םיִחְצְנ יִּיַחְל םיִבְרְקִל ּוביִרקַה

 .םיִכָלְמ יִּנַדָעִמ םֶתְרַכ יִרּורְפ ָּל

 םיִכְרְכַנ ָהיִדָעְצ הָביִכְשְל הָבִּת דַעְּב
 .םיִחְלֶאְנ תּוליִלְּב םיִשיִשקַה תּוטַמְל
 'םיִחְסַּפְ,ַּב תוּכְסַּב דַעּומּו לח יִמיִּב
 ?םיִחְלְפַה תַע אבְּב הֶגייִפְּב ךמתי יִמ

 םיִחְצְרֶה יִּגיִכְמ הָתְוָמַה יִפְרַש םַה

 ,םיִחְּדַנ םיִמָכַחְו םיִטּוש ןיִּב הֶניִפְל
 ...םיִחָנְר םֶלקְו ןָשְבִּכַה םֶעְלְּבָש
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 .(דל ,ו ילשמ) רבג תמח האנק יכ

 ימו ולבקמהו ,ורמואה :השלש גרוה - ערה ןושל רפפמה,,

 (:;וט ןיכרע) י'וילע רמאנש

 דירפה רטמוליק לש קחרמש ,השרובב ויה תוחפשמ יתש

 תחאו ,םהל התיה תבו -- השוכרב הרקיתה ןהמ תחא .ןהיניב

 תאשונ הלגע אלש) ,סחיה ינולגעמ היה ןולגע אבסהש --

 -- "רקאיפ,, -- הדקרמ הרכרכ םא יכ ויסוס י"ע תררגנ םיצע

 .הבישי דימלת ןב היה ונבל .(הנממו תבכרל םיעסונ הליבוה

 יתש ןיב םינזאמה ןושל תא הנזיא ןורחאה ידיבש הרותה

 תב, וארק םינכדשהו (ויה 'תווש יתלב, הרואכלש) תוחפשמה

 ! "בוט,, קבדל ורמא םהירוהו 'ינולפל יגולפ
 ותלכל קינעה ןנד ןתחהש םוימ רפסמ םישדח ורבעשמ

 תורחבה ימיל ץקה עיגה ןכאש הארו ןישודיקה תעבט תא

 ליחתה -- תורתומה םירוענ תואטח לש ןתנוע התלכו םיבוטה

 יבקעב הכרב לש סוכ התתכתנ אל ןיידעש ,ויתימעב אנקל

 תורענ השעמב םיעוקש ,ןירוח ינב ייח םייח םדועו םהילענמ

 לש "השע,ה תא םייקל ידכ ,םהינפ לע םחיכוהל לחיו --

 וילע אשת אלו, לש ואלב לשכיהל אלו -- "חיכות חכוה,,

 ויתורוחב ימי ורבע אל וילע םגש ,והוריכהש וירבח ."אטח

 תא ול ובישה ,ותעשב קידצה ףסויכ ,רסומ יכרד רהוטב

 .לוטיבבו גולגלב ותחכות
 (השרובב ויה םיבר הלאכ) "רסומ דיגמ,,ה האר רשאכ יהיו

 אלו ,תונבל ןפיו -- םינבה םע ךרדה לע ותראפת אהת אלש

 רבדל םיפתושה ,וללה יכ ,תונבה תובאל אלא ,ןמצע תונבל

 ב"ויכו לויט תעשב תושיגפו קוחש ,םירוחב םע החיש) הריבע

 ןתבד תא אביו אציו -- (ושפנ םוהת דע והוזיגרה הז לכ יכ
 ךדקדקל לעמ ךתילטב ףטעתמ התא ,האר :ןהיבא לא הער

 התשע אל רשא םישעמ ,ךתב השעמב האור ךניא ךכיפלו

 .םודיו -- טרפל עדי אל תב התוא התשעש המ .ונמא הרש

 תא השע אל השרובב לארשי תונב לע וזעלש האר רשאכ יהיו

 אל הרקמ הזיא וינפל הרקי הרקהש וחטבמ 'הב םש ,ותחילש

 ,אובל ששוב אל הרקמה .ובלב רבדה תא רומשיו .רוהט

 ...סורטיפה תגספל הילעב :הרובגה יללעמ ימיב + יתמיא

 "ועתה -- םעסמל םירוחבה תשש תאצ ירחאלש ברע ותוא

 תוצייצמ םייתפשו תוהמת םיניע ,השרובב התיה הבר תורר

 םוקל ,השרוב ירוחב לש םחור זוע לע תוממותשהל וולתנ

 םהו םהילע ונעמש קר ונחנאש םיאלפנ םירבד תולגלו תולעלו

 לידגהל םירזוחה תעברא וקיפסה ךכ ךותבש ,לעופב תאז ושע

 םהילע ותישיו הלא םיזעונ לש םיריבכ תולעפמ רידאהלו

 ,המ -- דמעמה הזב העבוה תרחא העד .הנהכו הנהכ תוחבשת
 םולכ ? םתוא חלש ימ :המה םינפ יזע !!וללה םה שפנ יזע

 ואל םאו -- !ותואיצמב חכויהלו שרקה תא תוארל םיכירצ
 -רוקיפא רובעי יכ לומתא םוי -- וליג המו ? םינימאמ אל --

 םא יכ ץע לש וניא שרקה :והמתיהו ועמש ! ל"ר םירומג םיס

 יצע תבית ךל השע, :הבתכש הרותה ןכיהו -- ןבא לש

 ? םמצע םירובגה םינשה ןכיהו +! "רפוג
 תותכ .םתטמ לע תולעל השרוב ינב ורהימ אל ברע ותוא

 ויאבומו ויאצומ לכ חתפל וכחו ורזפתה רעונה ינבמ תותכ

 םתארקל ודרחש הדרחה .םיאבה ינפ תא לבקל סורטיקה לש

 לע גניסנטו יראליה לש םתילעל המודב ילוא .התיה הלודג

 ורבעשמ .סורטיפה שוביכ רחא הנש םיתשו םירשע .י''טסרבא,,ה

 תוצחל בורק םלוא םמולשל םיגאוד וליחתה ברעה תועש בור

 רוזאל םתדרב ,ועיגה םינשהש ,תחמשמה הרושבה הצופנ

 האיציה תדוקנ ןיב לידבה תואסרפ עברא לש םוחת ; הנחתה

 הרצונו הברעמ תצק וטס הגספהמ םתדרב :םעטהו -- הרזחהו

 וסיסבש ,שלושמה תיוז דע דקדקהמ הכילוהש ,תינמיה עלצה

 הכרענש תרעוסה םינפה תלבקב .השרוב לש הכרא לכל ערתשמ

 רפוסי הז לויט לש ופקת השעמש תווצה שאר עידוה םינשל

 ותואב ויה ןה ףאש ,תונבלו העונתה ףינסב תדחוימ החישב

 ןושארה ואצומ לכו םיאבה םיליפעמל רבוח רישש ,דגוה ,דמעמ

 שבוכ,, לש ותיבב תורוחב לש תכ העיפוה ותרחמל .וב הכזי

 הכרדה ונל הנת -- "!ונילעו וננה,, :ןהיפב העדוהו "הגספה

 ונל תפסונ הרטמו ךירחא אלמנו ךייוליג תובקעב אצנו הנוכנ

 ...רישה יוליג -י
 תונדפקב המשרנ הכילה יוקל תינכת ,הדובעל ושגינ דימ

 ןלגרה תא ושיב אל ןתשובלתב תוקדובה םישנ הפמ ןיאב

 תדוקנל דחא תובע אל רקובב תולייטמה תכ הבציתהשכו

 תינוגססה ןתשבלתב ןכירדמ תא בוטה ןמעטב ואילפה ,אצומה

 היה ןרפסמ .הדילמ םירייתכ ,בשוחמו םלשה ןדויצב רקיעבו

 עסמל התאיצי ,הביבחה הרובחה .ןהימדוק רפסממ םינש יפ

 םוליצה) המלצמה י"ע החצנוה הלש הנושארה תונקתפרהה

 אלו רישה ירחא שופיחב ולחה םינוחרקה םגאל ןעיגהב .(דבא

 ןבושב .הגסיפה דע וכישמה אלו ןחור ןהילע המגע והואצמ

 ןאצ תואלכמ דיל ורבע םינבה תובקעב ואציש ךרד ותואב

 התורשכ לע הנוממה ידוהיה ידימ הניבגב ודבכתנו רקבו

 םיחושא יפנע יריישמ םייושע תוטמ ,םייוגה י"'ע -- תוטמבו

 תונב ובש תושמשה ןיב תועשב .םהילע םיקוקח יונ ירויצו

 ודרי ,השרוב תונבבש ליחה תושנ ,הלא תוצימאו תודומח
 תאצב .ובש רשגבו ואצי רשגב ,רשגה תא ורבעו םירהה ןמ
 "שדוח ידמ,, "בירעמו החנמ,ה תעל שרדמה תיבמ םידוהיה

 תושובל תוידוהי תונב לש העיס תדעוצ םתארקל הנהו --
 שפרו טיטו ןהישובל לע קבא ,רעש תועורפ ,םימיה לכבכ אל
 חארמכ ןהיארמ תא ואריו ןהידיב ןהיתולקמו ןהילענמ לע

 רבדה עריו ...םהידיא ימיב םירהה ןמ תודרויה םייוגה תונב

 .דאמ םידוהיה יניעב

 רעונ-ינב תאנק אנקמ

 ינבל ותרבע תא רמשש אוהה) דצה ןמ דמעש דחא םדא

 םינפ תופוזש ,רויסהמ תונבה בושב האר (ובלב רעונה

 לכו -- םדיב ןתולקמו תורוגח ןתולמש ,רעש תוקבואמו

 לע עשורמ ךויח הלעה ,םירפכה "תוצקיש,, הארמכ ןהיארמ
 לש הנחמה ינפל 'ץולח, תרבועה תחאב ויניע ןתיו ויתפש

 (סועכל חנו תוסיהל לק היבאש) .רעשה תועורפ תומלעה

 לויטמ התע הבשה ,בל תבוטו תלכשמ ,תיחקיפו האנ הרענהו

 דע םתעדי אלש םישעמ ישגר הרודחו םיאלפנ םימשר שודג
 ,ויצח תא "שגרה קד, ךרבאה ןויכ הרענ התוא לע .םולה

 הבזכנה ותחכותלו ושפנ-יככתל ןברק התולעהל רחב הב יכ

 הנלכאתו הנצחרתו המא תיבל השא ובש תונבה .הבזוכהו

 תויוח שודג בלב ןבכשמ לע הנילעתו עמש תא הנארקתו

 .ןהל המענ ןתנשו תובירע

 שגינו אנקה םק ,תירחש תלפת תעשב ,רקובב יהיו

 ויליפת רטועמו תילט ףוטע ותלפתב דמעש הרענה יבאל
 תמהזו הצמשל עורפ םירצי יוריג :התסהה תכאלמב לחיו
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 ,ןחה תלעי ותב לע ,ןכ אל רשא םישעמב הדשחהו המיזמ
 רעסנ םק תפומה .ומד תא חיתרהו אבא לש וינזא ךותל קצי
 תא ץלוח ,ותילט תא ריסמ ,הרעוב רונתכ חתורמו שערנו

 רמג ינפל דוע (רחואמה תא םידקה הלהב בורמש) ,וילפת
 הדועב ותבב חיטמו ץע רזגב ספות התיבה ץר  ,ותלפת
 הרבע וליאכ ,הפוג יקלח לכב ,הנחבה אלל ,קותמה התנשב

 .הרפכ הל ןיאש הריבע
 ,אובל הרחיא אל הז עשורמו תלויא השעמל הבוגתה

 ןברק הלפנש ,םתרבחב ןידה תיישע לע הירבח עומשבש
 'םיחבש קלחל,ו אובל םכרד תישאר התיה ,הלפש התסהל

 -אמה םיאתפהו םילכסה תרבח ןיב והובישויו הכומה יבאל
 'רבד לעב,ו .ויצלח תאצוימ וימחר תחשמו רבד לכל םינימ
 והכוכריכ אלש האטחו עשפו ןוועו אטח היה אל -- ! ומצע

 הניטניפמ החפש התיה אלו יאנכעכ תוריבעב והורתיכ ,םהב
 וליחתהו ער לכב היהש טעמכ .הב והודישחה אלש ףעיסומ דע
 וצלחנש ,םמצע םימקונה ,םה אלול ...םישוריג לע םיחחושמ

 ,הנכסמה ףוזנה תשא לע םהימחר ורמכנש ,םתרבח תנגהל
 וחיטהש תוריבעה תא לטב אלל) הירוהל וריבסהו ואבש
 ,"םירוענ תאטח, םה הלאש "ןושלה לעב,, םנתח לש (וינפב

 .לארשימ תרקענ החפשמ התיה -- התשרב םידוכל ונלוכש

 -- גוזהו ונכ לע בשוה םולשהו תודשחה וסנ ,וזל הז וצרתנ

 ותואמ ? זלה ןושל ץורח ךרבאו .םידמחמ ולוכו םיקתממ ולוכ

 ותאנק תבח ידי אציו ונושל שובכיו ויפ םתח ךליאו םוי

 ותדמח רתסב ומצע ףתשמו ויתפש יקדס ןיב רתסנ ךויחב
 ,השרובב םישועה ,לוכיבכ ,ןסרה יחולש רעונה ינב יגונעתב

 .ץפח םבלש המ לכ ,ונוימד חכמ

 םידסח תולימג
 /'...תוצמל םירמש,,

 'זהנינ תוחילש ינב ואל --  ןטקו הטוש שרחה

 (.אכ .עמ)

 :'ה ףיעסב א"מרה קסופ א"סת 'יס ,חספ תוכלה ח"אב

 וניניע וללה "תולופכ,,ל .התוא םירסוא ...רונתב הלפכנש הצמ

 "לוגלג,,ה ןחלושמ תוצמה תא םישיגמ ונתויהב ויה תויולת

 היה הדצב הלפכתנש הצמ ותודרב .הפואה ידיבש הדרמה דע

 "'הליפכ,ה תאו היפאה רמגל רונתל ראשה תא ריזחמ ,הפטוק

 םירסוא,, הלופכה תא ןכא .הנוכנ השגה רובע סרפכ קליח

 תובירע-לכאמ איה -- חספה ינפל לבא ,"חספה ךות התוא

 ןיפואש ,תועובשה ינשב םוק ימיכשמ הלא .םידליה יבערל

 .םהיפ לא לכוא אב םרט םתכאלמל םיאצויו תוצמה תא םהב

 םניא הלא םיחחרפ ןכש ,םדי לע רכשנ אצמנ היפאה ןלבק

 ,הרובש הצמ איה המילשה םתרוכשמ יכ ,רכש ילטונ ןיב

 דליל טישומ ,וילע הבוט וחורו אוה שפנ לעב םא ,הפואה יכ

 םנח יתרשמ תוברכ כ"יפעא .לפכנ אלש הצמה קלח תא םג

 תחאו םהמ רטפיהל ךאיה תולובחת םילבוח ,תוצמה תיבב

 החוטבהו תיבל ץוחמ לא תוחילש תלטה איה תולובחתה

 רובע "חספ לש םירמש,, ...תונקלו ךליל איה -- ןהבש הסונמו

 ...תוצמה

 דמוח רענ ותויהב ,הז םדאל דאמ המסק תאזכ תוחילש

 -משה תא ואיבהב ול תתל וחיטבהש ,"תולופכ,,ה תא ובבלב

 יהיו ...תוצמה תיפא תא םה םיבכעמ ירהש ,םילחוימה םיר

 םירמש הנקו הכל :והוחלשיו הטורפב ודי תא ואלמיו םויה

 "תולופכ,ב ךרכש לע אובת םתוא ךאיבהב היהו חספ לש
 וכרד תא רעשל ונל השקי אל .רונתה יתכריב תוחנומה

 ךויחב ויפ יחתפ ובחר ,ןושארה ינונחה .תאז הינקב החלצה
 וקוחצ תא אלוכ הז .ונכשל -- ונכשו ונכשל והנפיו קפואמ
 ונורגב וקינחמ -- הזו תועקפתהה ןיבל וניב עשפכו ויתפשב

 וניא שיאש םהבש הושה דצה .םימ ץרפכ הצוחה ץורפי אלש

 םנחלש ,ול רמול עישרה ףא דחא .וב םיטשמש קוניתל דיגמ
 וז הרוחס יכ ,תונחל תונחמ ןתתכל וילגר תא עגיימ אוה
 .ןוכשת השרוב הצקב ותונחש ,ינולפ ינונח לצא קר היוצמ
 שיא ןיא יכ -- אריו שיאל ותכילוה ולש םירוסייה ךרד

 .,וחלשמ תא אצמ אלו הפאמה תיבל בשיו
 זא .ותוא תואצומה לכ תא וב רפסיו התיבה רזח םשמ

 :םיקוספה תא ונב ינפל ארקיו שמוחה תא איצויו ויבא םק
 הצור ...םירמש רמולכ 'ןווייה, -- 'רואש, לש ושוריפ תא

 התא עדויה --'רוא ש ךל האריי אלו ץמח ךל הארי אלו
 חלכאת אל תצמחמ לכ, : ךינפל והירה -- ? קוספ דועב התא

 ףירחה יוטיבה םה 'םירמש,ש ךתעדמ תנבה אל םולכ --

 יהת לא אבהל .תפותו-ךותיפ .חספב ץמחל רתויב רומחהו

 .ךל ודיגיש המ לכל ןימאהל ץא
 יוחטמכ ,םעפב םעפכ הז רוחב בצייתה םויה תרחמל

 לא ויניעו -- וינפ לא וטהל תא ריזחמה רונתהמ הדרמ

 אל םוי ותוא .םיניע עבשב וילא הציצמה הירטה הלופכה

 ןברק ףיקהל ורבע םינצילה תכו הוצמ חילשל בוש .רחבנ

 רבעל קעצו ןויסנה לעב רענה םק זא .םתשרב וליפהלו שדח

 ,םירמוא םה ךלישכהל יכ ,םהילא ךבל םישת לא :התפתמה

 / םירבקמ ומוקי םיתמה .רשאכ / םירמש ,תוצמל אצמת התא

 / םירענו תורענ ואבניי השרובבו / םירהל ולעי םימהו

 ולכא / םירסב תצממ םכל ולדח / םירשימו לכשה רסומ וחק

 תוקרי ראשו / םירחבנ םילצבו תונונצ / םירזגו תושיכ

 / "םירדס,,ה תוליל אוב דצ / םירשיה אמא ימלתמ / םירגאנה

 וחק / םירצמב אלו תובחרב / םירה ירה ולכאת תוצמ

 / !םירבגל ויה ,םיאתפ / םירבד םכמע

 . חמשמ ןינע לכמ גנוע ינשודמ לארשי ידלי

 םילודגכ ,הילע םירדה תא תחמשמו השרוב התיה החמש

 הלעמל .םקלחב וחמשו ןושש תותעב ושש וללה .םינטקכ --

 םבלב החמש איבה לכה -- םירדחה ידלי םהו תוטועפה םהמ

 תומיב םיקירומה םאשד יאישדמ תודשה יבחרמב :םשפנ לגתו

 הציחרב ,םימשגה תומיב חרקה תקלחו ףרוחה יגלשו המחה

 תגועבו רדחהמ רורחישה ימי סורפב ,הוקמב הליבטו רהנב

 םבר תעוצר עגממ םטלמיהב םג .חספה םדוק ,תוצמה תייפא

 םיסגא תבינגו ביבאה ישדחב םינבדבוד ףוטיקמ ; םחור הזלע

 תספוקו םירותפכ סיכב הייכזמ ,ותסה תועובשב חלגה ןגמ

 םהל ריאהש ןמושמ ריינמ ןקתוהש סנפמ ,בורח ינצרח האלמ

 תליגב םהינפ תא הדיחו ברעו םענ לכה -- יברה תיבב םתבש

 םינפ רבסב ולבקתנ השרוב לש םסקה תונפמ םוקמ לכב .ןנרו

 ,הוולעה יריתע םהידב תא םהל וטישוה קרס יצע :תופי

 ינליא וליאו שמשה םוחמ ונלצב וסח ואוב : םשחלב הסחמל

 םכיראהב תבטו ולסכ תולילב ,םתיבל ונממו רדחל ךרדה תא

 םכידי ואש :רומאל ירפה ידבכ םהיפנע תא וניכרה לכאמ

 קוספה לע ורבעת לב וניתוריפ לע וכרבו ולט ,םידלי ,שדוק

 .םכל םסוביו םכל ברעי -- "האולמו ץראה 'הל,, --
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 תא ונינרה אלש השרובב ויה םירחא תומוקמ םרב
 תמחמ םתברקב אובמ םמצע וענמו םהינפ לע םרבעב םינטקה

 ךרה םווג תא הפטשו םהמ הטשפש הרימטו תרתסנ המיא

 םירוכז השרוב יאצויל .םהיתומצעב הדער סינכהו שיגרהו
 'עטוג-טשינ,הש תומוקמה םהו ,םתודלי-ימימ ,םהמ המכ

 -בהמ התקונ אל השרוב םג ירהש ,םהב וזחאנ (םיבוט אל)

 תא ותולכב ,תושמשה ןיב תבש ברעב ארובה םרציש ,תויר
 ןיחורו ןידשו ןיקיזמ ינימ לכ .תושעל ארב רשא ותכאלמ

 -אל,ה תומוקמב ויה םיפרפרמ ןינציל לש תותכו ןילילו

 ,םהילע ופסונ "םיתמ,, םגו םיפנוטמה תואובמבו "םירוהט
 "הנוכנ החונמ, לא ואב אלש ,םייח וקבשש הלא םה וללה

 תונולחב תולועה תויאליטרעה תומשנהו היתואטמסב וטטושו

 ..ןוקית תושקבמו
 ,םייוגכ--םידוהיכ ,ןוילעה קלחה יבשותל םימ תנחט

 לידנמ בקעי תחפשמ"יתב לומ השרוב תומדקב העבקנ
 -תהשמ ."טושוק תפוקת,, ינפלמ דועש םירמוא שי :דמלמה

 הנחטה המדנ -- םיטעמתמ םיניחטמהו םיברתמ םימה וליח

 וליחתה ,הל םינודא ןיאש םימה וארשמ .הילעבמ החנזנו

 קתינ שרק םויה : הנינבב םישלתמו התומד תא םירעכמ

 ובלב גגה רמג -- רחמל םויה ןיבו ומצע עיסה לגלג ,רחמו

 תוצק ליבטהלו העמק עוקשל ורובע םג העשה העיגהש
 -חמל ופרטצנ המה ףא ,תוירבה .םיננערמה םידאב ובוכרכ

 דמועה לע הב היה הבורמ ץורפהש דע ,היסרהמו היביר

 תולעהל יאדכ אלש ,ולא תא הנימזה התלד הלטינש חתפהו

 הואלמיו ,םתבכעמ הזוזמ ןיאב ,םהינומהב ואוביו -- םרכז

 .םינצל תוקאנו םיארפ תוקעצ ,תוקירשו תוחירצ
 ואציש תמיא לכ ודיערה םהיתומצע ,םירדחה תעברא ידלי

 -חוטש הנחטל טבמ םבינגהב ףרוחה יברעב םהיתובר יתבמ
 -תיב) ןימלעה תיב רה אוה ינש רתא .ןיחורו ןידש םה םהינ
 -ההש אלא ,תוקוניתה תא דיחפהל ומע ןידהש (ליגרעב--םלוע

 ,וילעש "להוא,,ה אלול --דחפהמ םתעד חיסמ היהש אוה לגר

 רהטל דעונש תמחמ אל ,וב םתוגהב ,םהב תרומרמצ ריבעהש

 .ושרדמ תיב רודזורפב שיא שיא ורהטנ וללה -- םירטפנה תא
 ייובשל רהוס תיב שמישש םושמ -- ? דחפה המ לשב ןכ םא

 אוה) היסור רסיק ידיב ובשנש (לקנעי אוה הירטסוא רסיק
 הז םידליה ורסמ (תתתרמ) ןזואל (דעור) הפמ -- (לידנמ

 ביבסש םיברה םיתמה םע הלילה לכ םיקבאנ םירצענהש הזל

 םירזוחש ,"לארשי עמש,, תרימאל תודוה קרו םהילע ותש

 "םירצ,ה םיבש רקוב רואכו ,ןילוצינ םה הלילה לכ הילע

 ...םתחונמל "להוא,,ה לע
 .שדחה הוקמה אוה ותיתח תא ליפהש ישילשה םוקמה

 לכ ושמיש אלש ןימוי יקיתע ,השרובב ויה תואווקמ ינש
 .קספוה המחלמה תובקעבש ,שדחה הוקמה תינבב לחוהו ןכרצ

 וסנכתנ תוזוזמ לוטנ היהש רחאמו ונברוחב רייתשנו ונינב
 ןשיבלהל קיפסה אל ה"בקהש תוירבה לכ וברק לא ואבו
 ,םידוהיה םהו -- םלצב םיארבנב םיללעתמ וליחתהו -- ףוגב
 םניא וכרי ףכב וליפאו םפוגב העיגפ םיעגופש ו"ח .ןבומכ

 י'טש ודקרי םיריעשו םיחוא םכיתכ אלמו,,

 םידשה ךלמ םע השיגפ

 יתצלפמ ףוצרפב העורק םיינש תפישח היד אלא ,םיעגונ
 ,יברחה בוחרב דהדהתמ ארפ קוחצ הוולמ ןולחב תיארנה

 ךב תקבדימו תיזזתת חור ךילע תורשהל ,הכישחה תדרב

 אלו םידליה לעמ םדחפ רס םויה תועשב .םולחבו ץיקהב
 ןיעב ןיע תוארל ויה םיוואתמש אלא ,דוע אלו םהמ ואריתנ

 םתוארהל וליפאו ארומ אלל הלומ דומעלו םינצילה תכ תא

 לכה תולככ יכ ,םהלשמ לפונ וניא םחכש ,םדי םצוע תא
 אלו ץצולתהל איה "םתמכח, לכו .דבלב םה המשנ ילעב

 -  ובנזב ותוא םיספותשכש ,לגע תומדב שפחתהל .קבאיהל

 תוצק ינש הנהו -- וינרקב וזחוא התא .ךדיב זוחא שית
 ןיבמ םילוע ןואשו שער -- םויה תועש ךשמב .ךפכב הטמה

 דחפמ םישערנ םניא םיבשו םירבוע .הוקמה תיב לש ויתומוח

 .לכימ המלש לש ורדח ידלי תבושממ תמרגנה הלומהה
 הזג תוננאשה ,הברוחל סחיה הנתשמ הלילה תדרב םלוא

 תוארמ .םירבועה תומצע תא דיערמ ליחתמ סומכ ליחו
 טשינ,,ו הליל ירוצי .םיזחנו םיארנ םינושמו םינוש תוזחמו

 .םדא ינבב םיטשמו םהילולעת תא םיאיצומ "עטוג

 דמעש םינרק לעב רוצי לע ויפמ חלוק רופיסו -- דחא

 םעפ ולת וילעש דומעה ךרואכ הכראש ןושל בשרשו ןולחב

 ידי לע השרובב הלגתנו ידוהיל שפחתהש לגרמה תא

 -ויציצ םלוא -- ותפלל ידכ ורבעל החלתשנ ןושלה ; םידליה

 ינשה ןכו .וב ושפנ דוע לכ טלמנו והוליצהש ןה תורשכה וית

 לכ .ותוא תורוקהו -- דליו והשעמו שיא -- ישילשה ןכו

 .םה אוש דחפ םלכש ,םהבש הושה דצה -- ורבחמ ארונ דחא

 םיקיזמה דחפ ןיא האלהו םויהמש ורמגו ונמנ וללה םידליה

 ילמלאש ,שממ םהב ןיאו םה םיעותעת הזחמ ,םהיניע דגנל

 לגע תוסרפ תובקע ,םידשה לש םהיתובקע םה ןכיה .ןכ
 ! ? הוקמה עקרק לע רזופמה לוחב לונגנרתו

 שדחה הוקמב ידמשאה ירוגמ

 ולגתנ :"סאג סניבר,ב הטשפ התיעבמ השדחו םויה יהיו

 תועבצא שלש ימושיר ...הברוחב תחש ידש לש םהיתובקע
 יאדמשאה יערכ םהו ,לוגנרתה ילגר תופכ תומד ,הריתי עבצאו

 םלוסל וכילוה ,םידליה יפב הטוקנה תרוסמכ ,םידשה ךלמ
 .דיתעב רוטיקה תונוכמ תא ןסכאל דעוימה רדחב בצינה

 ומב ןכש ,םיתתרמ םידימלתה וליחתה ,הרושבה עמשיהב

 התצי דמעמ ותואב .הלחלחה יררועמ םיבקעה וניחבה םהיניע
 םוקל (בתוכה) תח ילבל יושעה ,םידימלתה דחא לע הריזגה

 ארונה דשל בוראיו ומצע תא איבחיו תודרחה םלוסב תולעלו

 םתעתפהל .ולש םיעותעתה יללעמל ברע תונפל ותדרב ודכללו

 ץימאה רענה ליחתה ,הטמל ול וניתמהש וירבח לש הלודגה

 ,הלילה אוב םרט ,ותולע ירחא תוקד המכ םלוסב תדרל

 ...ארומו והזחא דחפ ,והנה ,רובגה הנה .וירבח לא ובגשכ
 ונגיצאו וילבכמ והריתא דימ ,אוה ידיב -- ? "ךדש,, אוה ןכיה

 םכדיחפהש םידחפה לע ומע תומקנ ושע ,םתאו -- םכינפל
 ךרוכה ודיבש וליעמל ודמצנש םידליה יניע .הליל הליל
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 -שהב וחקפנ ,םימיא םהילע ךליהש קיזמה תא וב ריתסמז

 ןכש ,הב םילוהמ הבזכאו ןוצלו האריש ,הרזומ תוממות

 תפשחנ התנועב תרגוד ,תחנוג תלוגנרת ,ליעמה תא וחתפב
 ישנא םכב שי םא .וינפמ םתאריש דשה הנה -- םהיניעל
 ןיידע המה םלוא ,ריבכמל םינטק םינודש ואצמהו ולע ,ליח

 ...םהיציבב םייורש
 תשא ,ענאל האצי ,ןיקיזמה ןקב האיצמה רבד עדוויהב

 איה תאז אלה :הלהב תקעזב ,הוקמה לש ותנכש ,שריה םייח

 : השעמה היה ךכו .האצמנ הנהו הדובא היתבשחש יתלגנרת
 .תרגוד תויהלו חפיתהל השפנ הקשח ענאל לש התלגנרת

 הניאו םיבוט םישעמב הקוסעש התרבג ענאל תא התארימ

 םידוהיה תולוגנרתש) הבלב המכח האב ,היתולוגנרתל היונפ

 אלא יוכש ארקת לא "הניב יוכשל ןתנ ימ,, הנה תוחקיפ

 שקב שרע המצעל הדפיר ,םלוסב הספיטו המקו ,י'היוכש,,

 עקשה תואלמבו ,הוקמה תילע לע ,היציב תא הליטמ הליחתהו

 רופיסה רמג תא ..תדלמ הדמע -- הניק יד םיציב שקבש
 .תרגודה םע התעד המיכסהש ,ענאל ידיב םידליה וריאשה
 ופיקה יכ יהיו .םבל לעמ הלוגנ םיתהב ןבאש םייד -- םהו

 .וזוגנ הימיאו השרובמ דחפה םג סניו ונתשנ םיתעהו םימיה
 ואב ;היקיזמ תא ופיציו ןוממשה תנחט תא םימה ופטש

 ;וכלהו םידשה ולשבו ההלבה הוקמ תא ורישכיו ןינמוא

 : םודיו םמש יכ ,םידליה בלב ךרומ איבהמ לדח ןימלעה תיב םג
 .םברקב הנטטרת םהיתובלש ןיא םידליו -- אב ןיאו אצוי ןיא

 יקיזמ יכ ,היתוברוח ילתכ ןיב טטושמ קספ ןוימדח יקיזמ

 השריב לע הלע תוהלב ליח הנחמו היחתפ לע ואבצ תמא

 .הידוהימ הולשניו

 ןלבה לריאמ

 החמומ רפסמ השרוב לש ןותחתה קלחב היה שיא
 ןותחתה ץחרמב ותדובע .סכאוו לריאמ ומשו הכותמ האיצוהש

 תא וכירעהו והובביח ,והשעמב היה זירזו ליאוה. היה

 םע והאשניו קלופ ריאמ-עדיא יניעב ןח אצמיו ותכאלמ

 להנמ תלעמל האופרה תוניעמ ימב םיצחרתמה תנוע תחיתפ

 הרישעה השרובב ,םרב .הניטניפבש הצחרה תיבב ינכט

 ייעלאקיופ סאד,, הנוכיו לשריה םג חפקתנ אל םייוניכו תומשב
 תייעפ תא הקחמה ינקעצה ולוק ש"ע ?המל ,(לוגנרתה)

 -- ול הנתינ הניבש יוכשל ןוימד וב ואר ילוא ,וא היגרפה

 המ לע םהל שי יאדוב !םשה ישנא לש םדוסב אב ימ

 םע תאצל אוה דיתע ירה -- ופוס ש"ע ןודנ םאו וכומסיש
 לש בויסנ אוה ,"ןיקלומ,ה תא איבהל לוגנרתה תאירק

 ,ביבאב הליחתהש הצחרה תנועב .הניטניפב םיאירבמל בלח
 םייתירפגה םימה תא איבמו הניטניפל לשריה היה הלוע

 יובחה םיעקשה דחאב םש .םירהה יקמעמ םיצחרתמה יבושחל

 יתש .תירפג-חיר ילעמ םימ ץרפ עבנ םירהה-יעלס ןיב

 רומח לע םסימעמ ,אלממ היה ץע םייושע םיכראמ תונויבח

 -מאל ןנכת תא קירמו הצחרה ירדחל ןדירומ ,רועה טפורמ

 אוהו ול דעונ ףסוג תוריש .ץע תויושע ןה ףא -- תויטב

 רייתשנש ,ל"נה םחה בויסנה ,"ןיקלוה,מ תא איבהל רומאכ

 םיאירבמל וקלחל ידכ הנינילפהמ "הדרוא,ה תשרפה ירחא

 דא הלעמו םח ודועב ותותשלו אלפ תפורתלכ ול םיפצמה
 תויטבמאה םגש םוי ,תותבשב רקיעבו תויונפה תועשבו ,ןנערמ

 םידבה ירופיס תא רפסמ ליחתהו םיחרואה ןיב ול בשי ,תותבוש

 ןיב ףחרמה ,ונוימד ירפ ,ומצעב םהב ןימאה לשריהש ,ולש

 םיעוטנה םיתבה תצובק תא םיפיקמה םיתובעה תורעיה תונליא

 םישחורו םיצבור םהיכבסבש ,םיצע לש םי ךותב ,דדוב יאכ
 .ונוכשי םהינימל תופועה -- םהיפנע ןיבו ,רעי תויח ינימ לכ

 אל ונזואו םירפס ךותמ וחקלנ אל לריאמ לש וירופיס

 םתוא יח ומצעב אוה אלא ,תודגא ידיגמו םירפסמ יפמ םתעמש
 ול בראש לוכש בודב השעמ .אדבוע הוה הידידבו ושחרתה ובו
 ומוטרחב שיגרהש תמחמ אלא ,ו"ח ופרטל ידכ אל ,ךרדב

 דימת ומע אשונ אוהש רכוסה תייבוק חיר תא חירהו קקושה

 אוה ,הז בוד ,ובל וילע שולחב ,שפנ תבשה םשל ,ותיזח סיכב

 הניטניפהמ רקוב-רקוב רובעל וכרדש ,ועדויו זאמ וריכמ

 לפת לזונ -- ןקלאמ) בלחה בויסנ תא םשמ איבהל הנינילפל
 -גירבה תא תנמשה תא ונממ ואיצוהש רחאל בלחהמ רייתשנש

 .םיאפרתמל וקלחל ידכ םח ודועב (הדרואה תאו הזד
 ,לריאמ היה ,רמוא הז בוד אוה חקיפ המכ הארו אב

 אוה ךכ -- ותמכחב ונממ לפונ ונניא אוה ףא לריאמש אלא

 סיכה ךותל ןבחותו וידי תועבצא תא ץמוק -- ומצע לע דיעמ
 החלדנש תינונבלב הקירבמ תעבורמ "הקצוק,, וכותמ ףלושו

 בודה .היחה לש הנובאת תא הב הרגמו הלעמ יפלכ המירמ

 ךותל חנוצ היה ומוקמב רחאש ארפ-תמיהנ התוא עימשמ

 בודה חותפב ,דחפיש השא וניא לריאמ םלוא .דחפמ ויסנכמ

 ונושל תא בברשמו תונבלה ויניש תא ףשוחו םודאה ויפ תא

 עבורמה רכוסה ריזג תא וכותל עלוק ינא זא -- הרוחשה

 הסרגל ליחתמו האילפמ הזירז העונתב וטלוקו םידקמ בודהו

 ךרדה תא הנפמו ול קלתסמו -- תישירח הודח תימה בגא

 ורשב לע ורועו דחפנו שערנ שטשוטמו להובמ דמועה ירומחל

 .תפרוטה היחה תמיאמ טטור
 לעושה תא םג -- וירופיסל אשונ שמשמ דבלב בודה אלו

 ,הטשמ םתס אוה ןושארבש אלא .וכרדב שגפ באזה תא םג

 ימומרע םייח לעב לבקמ וניא רבד םוש ?אריי לעושה תא םולכ

 ...הזכ השעמ ול הרק םעפ .רחא והשמ הז -- באזה ; ונממ הז

 תותתרמ וליחתה םויל םוימ םיברתמה וירופס יעמוש תומצע

 ורופיסב :חתפ םרט דוע -- ןישקנ אדל אד -- םהיתובוכראו

 תוחיכשה תויחה םה תודירחמה ויתוישעמ יאשונ .עזעזמה

 ףרועהמ ףקותה בודה :ונוימד תא םיביהלמה םיטפרקה תורעיב

 תא ףרועה לעושה ;טחושו ראוצה דצמ ףרוטה באזה ;קלומו

 תא תוקנוחה ןהינימל תוימנה ;ותרואמל םבחוסו תופועה ישאר

 ,ולש תוהלבה ירופיסב חכש אל היראה תא םג) ןהיתונברק

 תוירא ןיאש -- וכרדב עלקנה יח לעב לכ שטרמו בגהמ רחונה

 .לריאמ לש ותעידיל עיגה אל הז יגולואיז עדומ -- םיטפרקב

 ,לריאמ לש ותעידיל עיגה אל הז יגולואוז עדימ -- םיטפרקב

 םינפב יראה רבגתמ וילעש ותרקתמ ,תסנכה תיבמ רמוא

 םדא ינפל רתוי םימודה ול םינפו ףרט-תיח תמחו םעז םיאלמ

 אוה תורעי ארפ חור וילע הרשהש הירא דועו) היחל רשאמ

 .(שדוקה ןורא תרופכ לע םימוקרה האיבלה ותשאו

 באזה תטיחש ןיב לדבהה תא ריכמ וניא לריאמ םנמא

 םניא ויבגל ,היראה תריחנו היימנה תקינח ,בודה תקילמל

 .םניא וליאכ םתוא האור אוה םתוא ושגפבו כ"כ םיבושח

 םירהה יקיקנבו םויה רואל ,רעיה יבעב רבגתמ אוה םלוכ לע

 לריאמל ול שי .הדגנ ותלובחתו היח-היח ,הלילה תכשחב
 תומשגב השעמ :ןוגכ רתוי םידיערמו םידירחמ םירופיס דוע
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 ''ןוקית, םישקבמו "והותה םלוע,ב םיבבוסמה תואליטרע
 תורעיב ,ךרד-אל והותב םיעות םישנא .ןפוגל החונמו םתמשנל

 -- םיקמעו תועקב ,םיעלס יוגחו םירה יסכור ןיב ,םילחנבו
 לבא .םעישוהמ הרצק ודיו ויניע ומב םאר לריאמ אוהש
 .ןייטש המלש לש ונוימד ירפ םה הלא םירופיס

 -ראו ןורחאה ורופס יעמוש לע תלפונ הלודג הכישח המיא =
 םידחפ ירופיסש םה םיעדויש י"פעא ןשקנ אדל אד םהיתובוכ
 ןיב תותבשב ורוקיב תעב םעמש ןרשכה המלש לש ויפמ הלא
 תיולב םירדע תקירש עומשל תחתו רעיה יקמעמב םייתפשה
 םהיתויעגל ןיזאהלו םהיראוצ לע תויולתה תולצמה-ילילצ

 םישבכ ,םיליאו םיזע יפלא לש םהימוטרחמ תולועה תוינוטברה

 לריאמ אוה ,םייח ילעב ראשו םיסוס ,תורפו תויש ,םיאלטו
 והאור וניאו טנירפה בשוי לש תותיעבמה ויתוישעמל בישקמ
 םרפסמו הגיטניפל םריבעמ וירבד תא טלוק .ץיקל ץיקמ אלא

 לטונו המלשמ םבנגש וירופיס תא ןיתושה ןיקלומה יתושל
 .םרבחמ אוה וליאכ "םירפוס רכש,

 יירא'רשכ,ה -- ןייטש המלש :אוה ינשה החמומה
 קספש רחאל ןייטש המלש היה ןויבאו ינע -- ,טנירפהמ
 לבקל תואיו -- ודיב חילצה אלש עוצקמ ,הלגע לעב תויהלמ

 שמשל הנינילפה-יביכרמ םיפתושה תשלש לש םתעצה תא
 בלח ירצומ ראשו הניבגה תיישעו הערמה תנועב םלצא
 המלש לש ותיב .ויחא סעטיא לקנעיל המודב -- "רארשכ ,כ
 הסוח ןייטש םשהש טנירפה זכרמבש םיתבה ןיב היה ןותנ
 וירחאו .ןייטש לאומש לש ותיבל ןועשו ,תוחפשמה לכ תא

 .םלוכבש ינעה אוה המלש אוהו -- ךוראה שריה
 תויעג ,םירדע תקירש לוק עמשו םירהל הלוע היה ץיקב

 םגו ,םיריזח לידבהלו םיבלכ תוחבנו ,םיסוס תולהצו ,תורפ

 .םהיבלוחו םירדעה יכילומ ,תועורו םיעור לש ןילוח תוחיש

 טוליק ,הרשכ המהב תביק בלחב בלחה דומיע התיה ותכאלמ

 אל "םיר'רשכ,הש תוניבגה ןוביג ,תנמש התושעל הדבזה

 ירהש םהל ןתינ אל דוגיב ;"םוסחת אל,ב םמצע וריבעה
 -ניפוא,, גוז : לועינ ;םידגב הנומשב שובל היה אל תיבב םג

 םילדנס גוס -- "סעלוטסופ,, הזל ןירוק םידוהיהש "סעשט

 ותוא םירדקמש הבע המהב רועמ תימצע היישע םייושע
 :ןושיע ;היושע לענהו -- רוע יכורש וירוח דעב םיליחשמו
 .תרטקמה תא םטפל חבושמ אל קבט תליבח

 ,סעטיא לקנעיל אוה חא טנירפב רגה הז ןייטש המלש

 ינועה תונוכשמ תחא טנירפה לש ןוילעה והצקב אוה ףא בשויה
 .ץיקהו ביבאה ישדחב ורובע דעונ דחוימ קוסיע .השרובב רשא
 זגה רחאל ןאצה תולוע -- "תונינילאפ,,ה תנוע םה הלא םישדח

 יסכר לש םהיתודרומב תוערל םירהה ימורמל םירדע-םירדע

 תומוקמב .םיצורחבו םיצורעה ,רעיה תוחרק ןיב ,םיטפרקה

 םסרכ םיאלממ םהיאשדו םירה יבשע םיכחלמ םה וללה
 דיקפת םיחאה יגש םיאלממ םש .ירטה בלחה תא םירציימו
 בגא ךרדבש תורשכה לע חיגשמ ןימ ,ןרשכ -- רא"רשכ,, לש
 בלחמ האמחה ץוביחו הניבגה ןוביגב הכאלמב השוע אוה ףא
 .ם"וכע תניבג ןידכ ,הלבנ ששחל הניבגה אובת אלש ידכ ,ןאצה

 ,האלכמל ץוחמ לא המלש ול אצוי הנורחאה הבילחה ירחא
 ,ופרע לוממ ול תובלתשמ וידי יתששכ ןדקרפא חתמתמ

 תדרוי שמשה העש התוא .הלילה אובל ןיתממו ותאנהל בכוש
 ןיב םימודמדב םיקיהבמ םינורחאה הירהז קרבו םירהה ירוחאמ
 לפרעה הטעמ דעבמ ביהצמה םצונצנ תא םיצנצנמו תושמשה

 םינוסחה םיטחמה יצעו םיחושאה תורמצ לע שורפה ףוקשו קד
 ידימ הדירפ תכרבב חולש הז ןורחא ץובצב .םיאפעה יבר

 הימוד .הלילהו םויה ןיב הלדבהה יעגר לע עידומ ,םויה תכלמ
 ףגומ םלוע לש ונולח ,םוקיה לכ לע היפגא תשרופ הקותמ
 םהיפנעש םינולאה ישאר לע הלתנ דבכ םלאו המיענ הקיתשב

 החילשה ודעבש ףוקשהו קדה לפרעה תא הז ךא םהילעמ וריסה

 תושמשה ןיב תעש יכ ,םינורחאה הבהז יציח תא תעקושה המחה

 .וצקל העיגה

 תלכתב םיעוקת םירוחש םישוגכ םיארנ םיצעה תורמצ

 ךולה ,םיכלוהה םיהכה םיקנעב ויניע ץעונ המלש .עיקרה

 םהיארמ םיאפר הארמש םיקחש יהבגל םמורתהו ךולה רחשהו

 תופילח יעגר הלא םיעגרב .םהיבכוכו םור ימש םיקינעמה
 םיחושא ןויבחב רעיה הבעמב םש הלילהו םויה לש תורמשמה

 .םיפיסכמ םינבלו תוראפה יבר םינולאו
 אשדה ג'יע ,םמעשמו עגימ הדובע םוי ירחא ןדקרפ ובכשב

 רוא יקיז םיעורזה םימשל המותס הדרחב לכתסמו לולטה

 יקמעממ הלועו עקוב םמהמו םומע לוק הנהו -- ץנצנמ

 והירהו -- ברקו ךלוה ,קזחו ךלוה לוקהו ויאובחמו רעיה

 -ודקה םיליפגה תויומדמ תומד עתפלו ךינפלמ והנהו ךירחאמ
 המחלמב םילפונה לש תומשנה המה-םה) ,שונא רוד ימימ ,םימ
 וידעצ תלומהו םימיא תרעסב תפלוח  .(ןהל רבוק ןיאו

 הלילה תכשח התמה הכורא העש דוע .הלילה יבחרמב תודבוא
 אוהש ,ויתחתמש המדאה תא וטיטרהש תוזעה ויתועיספ ןואסמ

 רוגמ םוקי טעמ דועש הדירחה ושפנב המדמו הילע בכוש
 .וטטומתי םהיתחת האולמו לבתו היפ תא הצפת ץראה ,ביבסמ

 ..השרובב םי תמ לש ןינמ

 6 ? ןושארה) דחא ברל עריאש הרקמ לע תודרח רופיס

 הירורעשה תא הפיקמה תרגסמה ךותל ץבתשיו רשפא ,השרובמ

 רופיס ירהו -- תושק וב העגפש ץינ'זיו ידיסח וביבסמ וררועש

 םיכשה ,שדוחה תליחתב ,חרי לוטנ לפא לילב םעפ : השעמה

 לענו וידגב תא שבל ,רמאש המ רמאו וידי תא לטנ ,םוק ברה

 תופטוטה םע תילטה קית תא לטנו ותעבגמ תא שבח ,וילענ תא

 "'זשי,,ה נ"יכהיב י"עש ןותחתה הוקמל וינפ םשיו ,תכלל אציו

 ךשוחהו ויה תולוענ ויתותלד -- תסנכה תיבו .ץע לש והז --

 םימב ויתוליבט לבט ,הוקמל דרי ברה .תונולחה ךותמ ץיצה

 .אבש תמועלכ ויתובקע לע בשו גפתסנו הלע ,םירקה

 תונולחה תויגוגז רבכ וריאה נ"'כהיב י"ע ורבעבש אלא

 ןיבמו ,הצוחה קניז תורנ יפלאמכ ,וליהב קיהבמו ריהב רואו

 "הנמזה,, העקב ,הצוחה וצרפש םינושמה ןואשהו הלומהה תולוק

 תועודי הלאכ "תונמזה,, -- ...תומצע תדערמו רעש תרמסמ

 תתיר םעפהש אלא ,שרומרמ יבושיי ראשבו השרובב דאמ ויה

 דירחמה "דוביכ,ה עמשל ,ןמזומה לש ושפנ העזעזו ובל

 'וכו "...ינולפ 'ר ונרומ דומעי,, :רחא אלו אוה ,וב דבכתנש

 אוה דיחי ,המדאה ינפ לע הממדו םימורמב טקש --- ץוחב

 לש תכ הליפאה ךותמכ הצצ עתפלו .ה"בקה לש ומלועב ברה

 תירותסמה האירקה תא ועמש םה םג ונוהמת הברמלש ,םירוחב

 ,םיתמ לש ןינמב הרותל האירק תאזש ול ריבסהל םיסנמו

 םיפיסומ -- אלא ."רבדה ךשפנב יכ ,ברסל ,ונבר ,ךל רוסאו,

 ךינפשכ ,תולעלו רמימלאל תשגל ךילעש -- וכירדהל םה

 .לאמשל אלו ןימיל אל ןפת לאו ,הסינכה תלד יפלכ םיטומ
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 ונחנא םיכחמ יכ האובו ךל -- הרותה לע ךרב ,המהמתת לאו

 שיטפכ םלוה בלבו תולשוכ םילגרב רזחו םתצעכ השע ברה .ךל

 לפנו הלח ,הז רוהט אלה הרקמה רחא .ותמשנ החרפ טעמכו

 .ונתיאל בשש דע םיטעומ םימי ואצי אלו בכשמל
 דחא לכ ,וב םיחס השרוב ינבמ םיברש הז הלחלח-רופיס

 תומשב םיבקונ םירחא .תמיוסמ תוישיאל וסחימ ,וכרד יפל
 .רבדה שחרתנ םתאש םיניידו םינבר לש םינוש

 רגרבצריו קחצי םשב ארקנש דחא ןייד לע םירבדמ םיבר
 קיטשרה טחושהו ,םיתמה ןינמב הרותל הילעב דבכתנ אוהש --
 אציו וכירדהש אוה -- קיטשרעה לקנעי לש וינקז תובאמ --

 םיאורו ,הז רופיסב ,וב םיזחאנ לכהו ליאוה .ב"ויכו םולשב

 ותוארל ןיא -- השרוב תא תורוקה לככ הרקש ערואמ וב
 ץיפהל ץמאמה תא ש"הוכ ומצע לע לטנ ךכיפל ,הדגא רבדכ

 םהירופיס תא עמשש רחאו לפרועמה רופיסה לע רוא תצקמ
 ירקע םהש ,תורוסמל ןיזאהו ,םהיתוחישל בישקה ,םיבר לש

 ראשבכ -- באש אוה םהמש ,םהיתונורכזב תונומטה תורוקמה
 תא הושהו רקיחו ןזיא ,השרוב לע ויתועידי תא -- םירקמה
 :ויתונקסמב הלעהש המ הנהו -- ול תועודיל תועומשה

 -- ןמדלאוו שריה-בקעי 'ר ברה לש וימיב עריא רבדה =
 ןיזרד אדבוע אלו ,ןאכ שחרתנ "היהש השעמ,, אל .ומצע ברבו
 השרובב השענ רוהט אל הרקמ ,ירוטסיה ערואמ אלא הפ עריא
 ארקנה ,הז רשי ידוהי םע עצובו םייוב דספנו ןווכמ לולעת --
 תיב תעפשהל ץוחמ ותדימע ללגב -- הזו ןמדלו שריה-בקעי 'ר

 םרחה םדוק הרק רבדה םא עירכהל ונידיב ןיאש אלא .ץינ/זיו
 טלחהב םלוה הזו -- והופיקהש תופידרה ימיב וילע זרכוהש
 תא שיחהל ידכ זא וררשש םירוכעה הריואהו חורה בצמל
 ובתכמ עיגה םע ,הרעסה ךוש רחאל וא ...השרובמ וקוליס
 אל חולס לבא -- תוחורה ועגרנש ירחא ,קיש ם"רהמה לש

 ועגפש ,םינקספהו םיטובה וירבדו ףירחה ויוטב תא ול ולכי
 תא וב תואר ידכ דע ,ץרענה םברב גייס אלל םתוקיבדב ומגפו
 ארי ,הז ךרד םימת בר ...ונימיב הרהמב הלואגה לש האיבמ

 ברה,, הצלה ךרדב ארקנש ,ןויגיה ריהבו הבשחמ רשיו םימש
 ףוסב ותונכל יואר -- "בר רנדליג רעד,, (בוהזה) "ב הז ה לש

 ויפדורו ויניוע לומ דמע לזרב דומעכ ןכש "לזרבה בר,, וכרד

 עצבמ ,םיתמה ןינמל הנמזההו .םהל לכויו -- וייחל םידרויו

 ידכ שפנו בל וברקב דיערהל ותרטמו היה ירזכאו לפש
 .וימי רצקל

 ינשו המשל היואר תונבר השרובב וירחא ריאשה הז בר

 יל'שמ 'ר םהו -- הרוצ ילעב םעמ םימרומ הרות ילודג םינב
 ,םהמ דחאל ףא שירוה אל ואסכ תא םרב .ל"צז לארשי 'רו

 תקולחמה .דובכ רחא וילעַא תבשל ויה םייואר םהינש יכ םא
 ויה םה) הככש אל ותיבלו הז ברל תודגנתהה וליאו הטקש

 .(סנאצ ידיסח
 ןבש תיעבט השרומל שחכתהל הלכי אל םנמא הלהקה

 הבשחמב הלע שדח ןויערש אלא ,ואסכ לע בשיו ויבא תא שריי
 םישרויל רשא .ץינ'זיו יגבמ דחא אסכה לע בישוהל אוהו --

 תא ריאשהל -- םחפקל אלש ידכ םיניב ךרד ואצמ אצמ --

 תונברה סכ לע העש יפל בשי אל שיא : החותפ השוריה תלאש

 םירובגב םש ול אציש ,ןיידכ השמ 'ר שמשי -- רתפיתש דעו

 הנמתיו הלועמ קסופו יקבו ףירחכ -- הרות לש התמחלמב --

 לארשי 'ר ויחאו ,ןיידה יל'השמ 'ר םיברב ומש עדונ זאמו ,ןיידל
 היהו -- בר ןיידע ןיאב ,ןידה תיב יתוריש לכ וידיל ורסמנ

 תידוהיה הלהקה לש םיחרזאה ירפס לוהינ לע ראשה ןיב הנוממ

 .םידוהיה ינינעל ןוירטונ ןיעכ היהו (היצלוקירטמ)

 םידלי יוהיז ןוגכ ,יחרזא ןינעב הכורכה היעב ררועתהב

 הלבגהה בקע ,"םייקוח יתלבכ,, ודלונ לארשי ידלימ םיברש

 בא ול ןיאמ ,ומא לש המש תא היה אשונ דליה .ןיאושינה לע

 דליה יבאו ,ויסקנפב רדס סינכהו ןמדלו לארשי 'ר אב - |

 ןמ הלטב אל תוחרזאה תרצ .החפשמה שארכ ודי לע "רכוה,,
 וידימ בותכ רושיאב יד -- זאו םינמורה ןוטלש ימיב םג םלועה

 השמ תדכ אשנ ,ןודנה לש ויבא ינולפש םייקל לארשי 'ר לש
 .ויבאל ןבה תא קיקזחל ידכ -- אמא תינולפ תא לארשיו

 תסנרפש ,סויגה תדעו ינפב ריהצהש ש"הוכב השעמ

 דובעל רבכ לגוסמ וניא אבאש רחאמ וילע תלטומ ותחפשמ
 וינקז תא ךילשמ וניאו ...הז םע לצא תושונא תצק תאז לכב)
 תא וארקו םהינפבש םיכמסמב וציצהשמ (ירמגל הנקז תעל

 ךאיה :והמת -- ןייט ש ךמתנה םש וליאו ץמי ט ש ךמותה
 שאר אוהו -- ישילשה בותכה אב !? םיבותכה ינש ומייקתי
 בא הזש םהילע דיעמ ינא :עירכהו רובאג ורטפ אירלצנקה

 "םידוהיה לצא ןיאושינה,, לע רבסהה אב ןאכו -- אלא ...ונבו

 ץילמ,,ל הדעוה שאר ןעיו ...םתמשאב אלו םיילמרונ ויה אלש
 םהלש יברה אובי -- םייח ונא ךיפמ אל :ול רמאיו "רשוי

 ונינעמ דמלה רבד ...וישודיק לע דיעיו -- ןישודיק רדסמה

 ולביקש ונבו באהו הדועת לע סומלוק ריבעה לארשי 'ךש
 םיאצמנ ...תוכלמ לוע םהמ וריבעה -- הרות לוע םהילע

 לעב לארשי 'ר ידיב דקפוה בושחו לודג דיקפתש ,םידמל

 -- יל'השמ 'רו ,רקיו דובכ תררועמ ,תילכראירטפ םינפ תרדה
 ליח שעיו הכלה יקספבו הרות ירבדב ומצע תא עיקשה אוה
 שיא ןיבו ,ורבחל םדא ןיב םיעגונה םירבדב ןיב ,ויניד יקספב

 .םוקמל םדא ןיבש םירבדב ןיבו ותשאל

 ןיידה הליהשמ יר לש ותחפשמ

 רמולכ "ס'בר רעד,, לארשי 'ר יחא -- ןמדלו הל'השמ 'ר

 ןיידל היה ל"ז יבצ בקעי 'ר השרובמ ןושארה ברה לש ונב

 םש ,ילהשמ 'ר היה קידצו ןואג .יבא תריטפ ירחא בושייה

 ה"וא תולאשב .טעומב קפתסמו הרותה דומילב םימיכ תוליל

 לש םנוממ לע וסוחב יכ ,םוקמב בר תויהב וליפא וילא ונפ

 ירבדב .לקהל שפוחמ שפח ירחא םיכרד אצמו חרט לארשי

 ע"שב ומוקמב ןודנה תא דימ הליג ורבחל םדא ןיב תוביר

 ותיב דיל םיבשו םירבוע .קספו -- ותרבס ףוריצב םיקסופבו

 .הבר הצרעהב וילא וטיבה ןותחתה קלחבש עונצה

 בר שריה-בקעי 'ר :תונב יתשו םינב השלש וירחא ריאשה

 ויחא לארשי 'ר ;ץירטסיבב בר לידנעמ-םחנמ 'ר ; ראוגנואב

 היה ןב דוע) .תושיא ינינעב היצלוקירטמ לע היה הנוממ ---

 לע דרי דבכ ןוסא -- תלוכמ תונח לעב ומש שובייל 'ר ול

 יתשו ; (ותשאו אוה -- ויבא ינפ לע ומלועל ךלהו ותחפשמ

 הלפיטש היופ-הרופצו לבוס שובייל 'ר לש ותשא ליספ : תונב

 .המא תומ ירחא תוריסמב היבאב

 הל'השמ 'רל ול היה אל הריתי חור תרוקו בר גנוע

 תא אישהש רחאל וב האר אל םיבוט םייחו ,לפשה םלועב

 ימ -- ורבעל שיא שיא ונפו םישנ ואשנ םינבהו תחאה ותב

 ותב ראשתו הל'השמ 'ר ןמלאתנ -- רחסמל ימו תונברל

 היה לשמ ,היבאב הגהנתהו היה םגמוגמ תצק הלכשש ,הרופצ
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 םייחצנה םינינעב קוסיע בורמ אוהו לכואה תא ול הניכה ,קונית
 ,ב"ויכו םיפוגיסו תומוצבו הוקמל הכילהב ,הרותבו הלפתב ,ולש
 הסנכנשמ ,םירבועה ,םיימשגה ,םימודמה םינינעה תא חכש
 ,עבצא הטיסה אל -- ףכהו די העגנ אל תחלצבש התארו

 אל םלועמ -- !ודגנכ הקעצ -- ויהשכ םימלש קרמהו םחלה

 ךיאו ,התא המוק ןטק ךכיפל ,הזכ היהת אל ףאו םדא תייה
 !? לכוא ךניא םא לדגת ךיאו -- ןחלושהמ הלעמל הבגתת

 .היה הנש םישש ןבכ זא אוהו
 תא וריג אל היניידל הלהקה לש םיילכלכה םיאנתה

 לע לק רוהרה ולעה אלו ,םוקמ יולימל םינבה לצא ןובאתה

 .תוניידה אסכ תשורי
 ,בוחרל תלד חתפ תונוונחל הנפש ריעצה ונב שובייל 'ר

 רחא םוקמ שפחמ ליחתה ,עיפשהלמ ששוב עפשהו ליאוה

 לוממ דמעש תיב ןוילעה קלחב אצמו עגי .ותיב תסנרפל

 םירבוע וכרדש םיתב ינש ןיב רצ רבעמ אוה ,"הצילוא,,ה
 ,הזה תיבב .השרובל "סורטייפ,,המ םידרויה םייוגה הליחת

 םכראל ובלשנש םיעצקוהמ יתלב ץע תורוקמ יונב ,םירכא תיב

 יכושח םישישק גוז ררוגתה ,םידיה תועבצא בולישכ םבחרלו

 תמחמ ("םותי רד לארס,, ול וארקש) רגנה לארשי :םידלי

 תא ונדמליו ולדגיש רגנל רסמנו וירוהמ םתיתנ ותודליבש

 - היה םידלי בבוח יכ -- ותיבב ההתשנש דלי .ותנמוא

 ותשא םש .םותיה לארס לצא הנע -- ! תישע הפיא לאשנשמ

 תבש ברע הרזיפשמ .איה ףא םידלי תבבוח (הכלמ) עצלמ

 רדחב תבשנמ תבש לש חורו רמחה תפצר לע ץעה תרוסנ תא

 םיכרה הינכש תא הנימזהו הצוחה האצי -- םהלש ידיחיה

 הששה אלו הדיפקה אלו תבש לש החירמ םשבתהלו אובל

 שארמ המחה הקלתסנש םרטב דוע רדחב רדסה תכיפהמ

 .הכלמה תבש תא ואר םרט התיב תוריקו תוגגהו תונליאה
 יכ הייחב התאר אל הבוטו המלועל הכלה וז הבוט השא

 הפסונו הלעב לארשיל םיבולע םייח הקבשו ,םירחא לש וז םא

 םירמואש םימיהו ,ורובע ומלוע ךשחיו ותונמלא -- "ותומתי,,ל
 וילע םיאבו םישגרתמ וליחתה "םהב ץפח יל ןיא,, : םהילע

 ןיא עשטלמו םהיתוארומ לכב "םותיה,, ינפב ובציתיו םמותכ

 תקתוממו אירוקיצמ תרחשומ הוהק סוכ ול שיגהלו ותרשל

 תצקמ ,(יתוכאלמ רכוס -- "רקוצ-ץצנוק,,מ רצוקמ) ,"ץנוק,,ב

 ,םכרדכ ,םיבוט םינכש .וילא בירקיש ימ ןיא רשב טרוקו קרמ

 עדי אל ויוודמו ויבואכמל טרפ ,לארשיו םהיניב ופלחתה

 תוצע,, וליחתה דסח ןועטה םע דסחה ילמוג ועגיתנשמ .רוסחמ

 יוארו ידכ היה אמשו ילואש :"םותי,,ה ינזאב םזמזל "תובוט

 תגאד תא המצע לע סומעל תואיתש החפשמ אוצמל יוצרו

 -- הז ףלחו ונמז ינפל שישקהש הז ןקזב לופיטהו הסנרפה

 .תיבה לע תולעבה תא וידיל רוסמל
 אוה -- אצמייו שיאה שקוביו םיפנכ הל התשע העצהה

 .היאנת לע אקסיעל םיכסהש ןיידה הל'השמ ר"'ב שובייל 'ר

 ,ותרומתו הגקמל שוביילל םותיה לארשי לש תיבה םקיו

 תעיקתב תובייחתהבו תשרופמ החטבהב אלא הנתינ ףסכב אל

 ותונביה ירחאש ,םידע דעהו םותחו בותכ ,ץפח תטיקנבו ףכ

 תיבה ריבעמ תושרל דמעוי -- ותבחרה וא שדחה תיבה לש
 םיקונמ םידגב .ב"ויכו הטמו הרונמו ןחלוש ,אסכ ובו רדח

 םוי דע ,ונוצרו וצפחו ,וכרצ לכ ול וקפסיו תע לכב ויהי

 המיתחה רמג ירחא .תמה יכרצ תוברל ,ץראה לכ ךרדב ותכל
 ,ללכושמו חוורמ םיצע תיב תמקהבו אתקבה תריתסב לחוה

 לש ורדח -- וכשמהבו בוחרל הנופ התלדש ,תונחו םירדח

 אוה :לארשיל ויה םיבוט םינושארה םימיה .םותיה לארס

 וימימו ןתינ ומחל ,םישדחה םיריידה לש םנחלוש לע דעס

 ימיש אלא .רוסחמ עדי אלו והוליענהו והושיבלה ,םינמאנ

 וספת םירחא םימיו הבוטה ישדח וזוגנ .וכרא אל החונמה
 לארשי לש ושאר לע וללוחתה הודמו ילוח ימי ,םמוקמ תא
 ןוילעה בוחרב הנירה הרבע םימיה דחאבו ,בכשמל לופיו

 ותטמל אוה קותר "הנענ וניאו ורדחב קעוצ םותיה לארס,ש
 שרע לע ונדעסיש ימ ןיאו -- תעייסמ דיו תחגשמ ןיע ןועטו
 וחור תמחבו םירורמ אוה ךפוש ותטמ ידקופ ינזאב ,ויוד
 ארקשד אמלעמ וקלתסהב : הדירחמו הארונ המחנ אוה םחנתמ

 -- לובמה רוד ישנאמ ערפש ימו,, .םהמ ותמקנ תא חקי --- הז
 הקצב ךרעב ךכ -- "ורובידב דמוע וניאש יממ ערפי אוה
 תא הלותה וילוחב ךפהתמ לש החיתרמו הלק החיש החפתו
 בוחרה תוחישל התיהו הלדגו החפנתה םירחא רלוקב ורעצ
 .תוירבה ןיב םימיא וכליהש

 קלתסנ -- לארשי לבא ימי וברקיו םיבר םימי ואצי אל
 הלפיטש שובייל 'ר תחפשמלש רורב .ץראה לכ ךרדב ול ךלהו

 ימי םלוא ,החוורל המשנו הלוחה תחרטמ חנוה תוריסמב וב
 ורביד ,השק הלחמב הלח שובייל הירא 'ר :וכרא אל הולשה
 ,ויריידל הקיבדח אוהו לארשיב הקבדש תקבדימ הלחמ לע

 בושח םדא קבש -- היופיר ךרדו הדוסי לע דמע אפורהש דעו

 סרט דוע וקייל תבהו .ומלועל ךלהו םייח הז םיענו ץורחו

 ונממש בכשמל םאה םג הלפנ הנהו םרקש ןוסאהמ הששואתה
 .הלעב ירחא ךלתו המק אל

 ימדב ותמש ,הירוה ינשמ המתיתנ הנש ךשמבש וקייל
 תושיחל .התאצמש האושה לדוג תא הספת אל ןיידע ,םהימי

 ולאו ולא -- םיקידצמ וללהו םיקעוצ וללה -- ןזואל הפמ ופע

 ראותה תפי ,הריעצה המותיה לע םברקב טבצנ םבל --

 -- המלועב הדדובו הדיחי הראשנש הדיחי תב ,לבס תדומלו

 הדמעב ,שידק תרמוא התוא םעמשב ףטעתת םהב םשפנו
 ,סקיזייא לאומש תיב לש תפצרמה ינבא לע םוקמ קוחירב

 עריאש ,הז ןוסא היה תובר םינש .ברעה ןינמ םייקתנ םשש

 ירמסמ םירופיסל אשונ ןיידה הל'השמ 'ר תיבמ תושפנה יתשל

 הואיבה הקירמאב המא דצמ וקייל לש היבורקש דע תורעש

 .לארשיב החפשמ םקתו הרות ןבל הואישה םש .םהילא

 שכרג רעזייל בקעי תיבל האל-הרש תיב ןיב דמועה תיבה
 םע שדחה ריידה תסינכ םע .ץיבומולש רעב המלש י"ע

 -ישחלו לבה יטופטפל ץק םשוה -- םתיבל הלודגה ותחפשמ

 ןינעה לכו וב רודל ומדקש תוחפשמה יתש תא ופיקהש קיר
 ופיסוה אלו חור ןויער יגוהו תוליכר יבבוח בלמ חכתשנ

 בלמ םלוא ןינעה חכתשנ השרובמ םישחל םישחנ תארקל תכלל

 תומדל ודמצנ ויניע ,הנומש ןבכ ותויהב יכ חכתשנ אל ש"הוכ

 תחפטמ היוטע םינפ-תפי הרענ ,הלוגע המותי ,האנו הנטק

 דצל תינפומ הרשי לגר תדימע הדמעב דומחהו ריעצה השארל

 חריה לש שולקה ורואלו הדיבש רודיסב תוצוענ היניעו חרזמ
 -- וקייל לש התודידבכ אוה ףא דדוב םורמ יקחרמב ול טשה

 הזב הילע ותמש אמאו אבא לע "שדקתיו לדגתי,, תארוק איה

 לטוה וז הכר תקונית לע .םהירחא וריאשה אל םינבו הז רחא

 אסכ תחת םימורמ יזנגל הידילומ לש םהיתומשנ תא תולעהל

 : הירחא הנוע דליה אוהו -- תומשנה רצוא אוה -- דובכה

 ."אימלע ימלעלו םלעל ךרבמ הבר הימש אהי ןמא,,
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 השרוב ךותב תבכרה

 /חימחר ולכ אל יב,

 םיעברא לש קחרמב השרוב תא רבועה ךוראה שיבכה |

 חתמנ ,הבישיוו הסיט תורהנה תודגל ףלוחו טגיסמ ךשמנ מ"ק
 הלעמב ןותלקע שחנכ לתפתהו הלע ,החרזמ וכרדב ךלוהו

 וכרד ךישממ ,תיחרזמה םימה תשרפ םע דרויו רזוח ,פולסירפה
 םישיבכב עגופ אוה ןאכ ;יניבוקאיל םשמו הבבילריק דע

 קרוע תא הווהמ הז שיבכ .הניבוקובל םיכילומה לזרבה תליסמבו

 הניבוקוב איה ,הירטסואל הירגנוה ןיב רשקמה הרובחתה

 -סבאה תיב ןוטלש תחת םייוצמה היצילג לש תימורדה התוחא

 עבתו ללּכושמ יתלב אוה ךלמה ךרד לע בשחנה הז שיבכ .גרוב

 ותוא םיפיצמש םינגע ירבשו ףעז ימשג ירחא ,ונוקית תא

 -- ונוקיתו -- תונופטשו זוע תורטמ לש תוברתהה תנועב
 ןה תורבצג תומירע תומירע .םדא ידיב תוצצוחמ לחנ ינבאב

 לע םירזפמ ןהיריבש תאו ,םיצצחמ םיצצחהו םיכרדה ידצב

 תא התוילש לזרבה תליסמ .ותוא םיאילטמו ויתומוגו שיבכה

 -- תימינפ הרובחת יכרצל הללסנו םתפשלש שיבכהו תורהנה

 תולגעה ואב םשמ .השרוב הצקל העיגהב הכוליה תא הקספ

 .(תוגאיליק) אשמה תולגעו םיעסונה תורכרכ ,המוקמב

 רפכה ךותבש לזרבה תלסמ

 םיכומס םיספ םע לזרב תלסמ וק חתמנ ר''העהחלמ ימיב

 .חרזמה תיזחל הקפסאו תואשמ וילע וליבוהש םילבוקמה הלאמ
 הרבע ךליאו הניטניפה םע תבכרה תנחת תא הרביחש הליסמה

 חרזמה תיזח תמדקל םינעטמה תא הריבעהו הלוכ השרוב תא

 קרושו ןשעמ רטקש ,אשמ תונורקב פולסירפה הלעמ ךרד

 .םדא ינב וקקש תורצה תובוחרהש תמחמ .םכשומ ,תודרח
 התאצב קרו הבר תויטיאב אטוז תבכר העסנ ,םנכסל אל ידכ

 .הכלהמ תא השיחה השרוב תא

 םמצע םיבינגמ ויהו תחנב הכוליה ולצינ בוחרה ידלי
 יוג היה םילועה ןיבו םויה יהיו .םיחותפה תונורקב םילועו

 ןוישר אוה -- "היסצנוק,, לביקו ולגר תא דביאש המחלמ הכנ

 הלעו ספיטש םירבעה ידלימ ידלי ,דחא דועו קבט תריכמל

 -רדנ'גה שאר אוה ,"רדנר,,ה אצי העש התוא .וירחא אוה ףא
 וציצהב .םיעסונב ןיחבהו טולכ רוכיש ,האיבסה תיבמ (הירמ

 .ךופהה ןוויכב ךישמהל רוכיש לש די דונמב םיכסה ןהילא

 קרשו ותיקורשמ איצוה יכ -- וב הרבע םיעותעת חור ,עתפל

 היהו ,םלענו הנכסב שח רענה .תבכרה תא ריזחהו תומוצעתב

 יקוחה רמוש,, ךפש זא ,ךלמה תריזג תא היה ארי יכ ,היה אלכ

 תוריטסב והדביכ ,ןורקה לעמ ודירוה ,הכנה לע ומעז תא

 לומל דע והדירויו םיקיזאב והרסאיו ןלבקמ חכמ הלעמלש

 הצונה ילעב םרדנ'גה לש ויתרשמ והובירקה םש .הצעומה תיב

 ףפכיה דע בטיה קדה ,וינתמב םילבחב והולבכ ,ףרגלטה דומעל

 תרוצב יולת ראשנו ויתחתמ אסכה ףלשיהב ,ןוילעה ופוג קלח

 = ."שיר,
 רשא דע וב וחיגשה אלו -- ופאמו ונורגמ ץרפ םד םרז

 .םייחל והוריזחהו םימ לש תונותיק וילע וכפש זא ,ףלעתה

 לפנו וילבכמ והוריתה זא קר .םייתעש ךשמ יולת ראשנ הככ

 ירזכא שנוע .וב תלעות רבכ ןיאש רשב שוגכ ,דומעה תיתחתל

 לטוהו המחלמ תותעב דוחייב ,םירגנוהה לצא היה לבוקמ הז

 לש ונתח ,הבישיומ ךרוכה גילייז רשא 'ר .םילקבש לק ןווע לע

 הלערת סוכ וילע הרבע אבצב ותרשבש ,רפיס טחושה הילדג 'ר

 ,תבש תלבק תלפת תמחמ ,דקפמל תובציתהל רוחיא לשב ,וז

 לע חתמנ -- הנבהל היפיצהו ורוחיאל קומינה ןתמ ירחאו
 יפל .תבשה שדקתה לילב -- הז ןוגכ יוניעל דעונש ץעה דומע

 יח רפרפל תחת הילתה ץע לע קנח תתימ ףידעמ היה ותודע
 ולש קיפארטל רזח יוגה .ץראהו םימשה ןיב תועש רפסמ

 דליהו הבישיובש טגיס זיולקב ןתנש ארמג רועישל --- ידוהיהו

 ותעש עיגהש דע ובלב רבדה תא רמש -- "הלתנ, אלש
 .םתוא תורוקה תא םשרו בותכל

 הקדמ תוחפב םידלי רשע העבש הלכישש "םאה,
 ,אלא .השרוב תא תרבועה תבכרב רושקה רופיס דוע

 ,םימימחה בא םחנמ שדוח ימיב :הרצק המדקה -- הליחת

 תורעיהו םירכה ,םירפאהו תודשה ךושמב ,םימיה תעשתב

 םיעיצמ םילחנבש םימהו ,םהילא תאצלו םוקל םהיטוח יפלאב

 ינא -- ימוח תא גפהלו םיננוצה םהילזונ תא ילע רקהל םמצע
 תודועס תמחמ בערומ ,ןחלושה ינפל ןוכר יברה תיבב בשוי

 ינא .תוניק לש השודג הדמב טעלומו תוקיפסמ ןניאש בלחה

 הלילב תויכב,ה תא (הניבגב תולוהמ תוירטיא םוקמב) עלוב

 ינוע ימי רכוזו (ימא לצא ןיתיארש) "היחל לע תועמדהו

 אל יתמ) "םחל םישקבמה םיחנאנ,ל הנבה יל שי ,םידורמו

 חיכש רבד -- "ןויצ תב ינקז ץראל ובשי,, ,(1 םחל יתשקיב

 יתב ינש ןברוח לע וננוקיו ץראל ובשי םימי המכ דועב ,דאמ

 תובותכה תורצהו ןובערהו תועמדהו תוחנאה לכ .שדקמה

 לבא ,לכשה י"ע םיספתנו תעדה לע םילבקתמ תאזה הלגמב

 (יברה לש ומוגרתכ ,"ןירעסערפ א,,) "הללוז יתייה יכ,, תודוהל

 ידי, ןוגכ ,םיקוספה םג .יתללז םעפ יא םא רכזיהל יל השק

 ,םירפ םישנ הנלכאת םא,, וא "...ןהידלי ולשיב תוינמחר םישנ

 הצילמ ילוא ;יתניבמ הבגשנ וז תוירזכא -- "םיחופיט יללוע

 יברהו תצק יתלדגשמ םלוא .האסה תשדגהו הזרפה ,ונינפל

 השאה תנולת לומ יתדמעוהו םיאיבנה ירופיס לכיהל ינסינכה

 תיבמ ורשב לע קשהו המוחה לע רבועה לארשי ךלמל הקעצב

 רשפא םולכ :ייתהימת הלדג -- (ו ב"למ) ...הנב תליכא ןינעב

 ! ? הנטב ירפמ הימחר תחשת םאש תעדה לע תולעהל

 קוספה תותימא תרשאמ תלוגנרת

 התיב תילעב העכעיכ הלודג תלוגנרת -- הציג לש התרגוד

 תיבה ןיבש רצה חטשה תא האלימו ס'האל-הרש-הציג לש

 הששו התצונ-תלמשב האג וז תלוגנרת התיהו .היתויעפב רההו
 ,םלוסה יבלש לע הדמעב ,התיה הזירכמ רקוב ידמ .היפג-ינווגב

 התליטה הז ךאש המחה הציבה לע ,תיבה ירוחאמש ריקל ךמסנה

 .גגה תמוקב םש יא
 עיגהו התעש היידש התעדב הכלמנ תלוגנרתהו םויה יהיו

 ןיא הציגש אלא .םיפצפצמ םיחורפא לש רוד םיקהל הרות

 המ .הינפל רוביצ יכרצ יכ ,התלוגנרת ןוצרל היונפ התעש

 -ויחאמ הברה תושועש המ התשע איה -- + תלוגנרתה התשע

 -שמה לע תבשל תלוגנרת לש השפנ הקשחשמ : השרובב הית

 תפרוג ,םיאור ןיעמ רתסומ םוקמב ,תיוז ןרקל תשרופ איה ,רב

 ץמוג תאצומ ,אצמיי רשא לכב הבבגו שק היערכ ינרפצב

 תא ןהילע תרגודו היציב תא הליטמ איה םש .וב םתרדסמו
 ,םגועמ יציב עוקיבב הילזוגל תעייסמ ,םוי םירשעו דחאה

 ףוצפצ לוק עמשיהב .םידלונה םיכרה םיחורפאה תא תממחמ
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 .םלועל האב םילוגנרת תחפשמ :דוסה הלגתמ -- דימחו זילע
 .("ענאל תלגנרת,,ב השעמכ)

 התשעו הז לבוקמ גהנמ יפל הגהנ הציג לש התלוגנרת
 תא התונשב ,היציב ליטהמ עתפל הקספ : השרובב וטפשמכ
 רוקרק תרקרקמו הפנכ תטמושו היתוצונ תא הרזפב הכרד
 תרגוד -- רמולכ ,"תוכלמ,, ינמיס -- הליכאב תטעממ ,הנושמ

 דחאב .םיינבאה לע התבשב התוא האר אל שיאש ףא .רבד לכל

 התואריהב הציג תלוגנרת לש הלוק עמשייו -- ץיקה ימימ
 םיעבוצמ םיענ םיחרפ לש תכ -- הירוחאמו תיבה חתפב

 םאה תא הציג תלבקמ םיחמש םינפב .םיצייצמ ץויצבו בהוצב
 ,תחלצב םהל הסרפש סרית חמק תסיידב םתדבכמ ,היאצאצי

 איהש הדועסל היחורפא תא הנימזמה) תרשואמה םאל תחלוס
 החבטמ-הוזמל המרגש םיציבה ןורסח תא (הב תעגונ הניא
 תסנרפ לוע לטוה ךליאו ןאכמ .היפט יפמ הואת לכאמ הענמו
 רשפאש ימ לעכ ,םיפנכה תטומש םאה לע םינעגעגה תחפשמ
 ,יייצחו רסירת,,ה תב הפינעה התחפשמ תא ירהש ,וילע ךומסל
 .םלועה ריואל האיבה ,םירחא דצמ עויסו הרזע לכ אלל

 היה אל םרתס ןועממ המאו הבוהצה הקהלה תאצ םוימ
 םוקמה הינבלו םאל השענ םימי רובעכ .וב התארנ אלש םוקמ
 תא תלוגנרתה התאר -- ליכאהמו ליכהמ רצ תיבה ירוחאמש

 תיבה ינפל -- בחרמהו ,בחרמל אצתו -- הינפל החותפ ץראה
 ? םילוגנרתה ייח ינש ימי המכ .הדצבש הלסמהו בוחרה ,אוה
 תלטהב וא) תוריגדב רמולכ ,תורובגב םאו םייתנש---הנש --

 אלו החרט אלש הציג לש הילוגנרתל ,םינש שולש -- (םיציב
 ריצקהו רוציקה .דבלב םיטעמ תועובש וצקוה ,םהב הלמע
 תא תלוגנרתה התאר המ םושמ .םתמרגש איה םאה -- םהימיב
 שוקיבו טוטיחו רופיחל יוארו האי תוליסמה יתש ןיבש םוקמה
 .לזרבה יספ לע תבכרה ינפוא לוגלג ימי םימיה .ףטה יפל לכוא

 ,הברקתהב תבכרה תואריהב ןכש ,ערה שרוש ךכב אל לבא
 ,רטקה לש וגהנ וליפאו םינטקה לע ריהזהל תוהש םאל ןתינ

 :אקע אדש אלא ,הכלהמב רוצעל לוכי ,אוה שפנ לעב םא
 ,קחציו הציג לש התיב לצא הלולסמ תא תלקעמ הליסמה
 ,תאז הללמוא תיפארגופוט הייטנ לש היטעבו -- דח םוקיעב

 דוע רטקה רפוצמ תאצוי הרהזא תקירש עמשיהב :ןוסאה הרק
 תקעו איצוהלו סמח טוביח היפנכב טובחל תלוגנרתה הקיפסה
 לע המא ןב חטש לע ...םהילעמ הרבע תבכרה ...הנורגמ רבש

 םיפיפוג רשע העבש םיחנומ ורייתשנ לזרבה יוק ינש ןיבש המא
 הדש -- םייערכ יתורכו שאר יפורע ,םייעמ יכועמו רבא יקוסר
 -- םיחורפאה תאוש) .םייניעל העווז -- ןיפנא ריעזב לטק
 .(םידוהיה תאוש םרט

 םידעצב הבש תלוגנרתה התארנ הועזהו הדרחה הברמל
 היפנכ שורפלו "םילוצינ,, שפחל וליאכ ,הגירהה איגל םיזופח

 םותי ,הסירדמ לצומ דוא ,דדוב חורפא -- הירחאו ...םהילע
 ישירחה ופוצפצ תא ול ץייצמו תוקיקדה ויערכ לע הדדמ ,בולע
 המוטרחב הלעמו הינב ירגפ ןיב תעספמה ומא תאירקל הנענו
 הגב תא הנמזמו הילגרל םתחינמו תומצע חומו רשב ידיפ

 םהירוקמ תא םיביטימו םילכוא םהינש ...םינמש תדועסל הדיחי

 ...םיחאו םינב רשבמ םהיקפז תא םיאלממו
 האירק הדיחי הנבל תארוק איהשכ הכרדב הכישממ םאה

 אל רבד וליאכ -- היתובקעב תכלל םיבר םימחרו הבהא לש
 אל ,ןוסאה םוקמב םינושארה ןיב יתייה דימתש ,ינא ...הרק

 יתייה המדמ ."תבכרה ןוסא,, םוקמל ןאכ םג יאוב תא יתרחיא

 רבעמש תומחלמה תוארמ תא יניע דגנ הושמו העש התוא
 ברקה תודשו השרובל ןופצמו חרזממ םיממורתמה םירהל
 יל היה אל רורב לבא .דלי בל -- יבל יב רבשנ -- ןהירחאלש
 העש ינפלש ,םלצב וארבנש םישנא לע -- יתרבשה המ לע

 םמדו םירקודמ ובוזי -- התעו םייחה תוצראב ויה םיכלהמ
 םא ,םתונע הכבמו דפוס ינא םהלה -- םיקירומ תודש םידאמ
 עמד לחנכ יתדרוה יניע דגנ ועקבתנש םינטקה םירוציה לע
 היחורפא יריישב תרקנמ םאה תלוגנרתה תא יתיארשמ אלא
 יניע תורוקמ ושבי -- "םויה רדסל תרבוע,,ו םישטורמה הינב
 חור ןויערב יתייה םחנתמ ןיידע םא ..ןבאל היה יבל-יבלו
 ,םייח ילעב לצא קרש ,יבלב יתרמאו ישפנ תא יתעשעישו

 ןכתית ,החפשמ יסחימו שונא ישגרמ םיקוחרה ("יחה,, םלועב)
 םלועב) םדאה ןכ אל ;תושידאו רוכינ לש תאז ןיעכ העפות
 יירערב,, ...ומדב עובט -- "ךומכ ךערל תבהאו,,ש -- ("רבדמה,,
 הנעלמ הרמ תואיצמ האב ...ותחפשמ ינבב רמוחו לק -- ורמא

 .תאז המודמ המחנ לאל המשו

 ןיא -- המהבה ןמ םדאה רתומו

 המחלמ תוארומ ןיב ןמז קוחיר ,רבע םינש לבוי יצחכ
 רהנ לע (דלי אל רבכ) ינאו -- הינש המחלמ תוארוג? תחא
 ןיב וטיגב אולכ ,היברסבו הניבוקובמ םילוגה ךותב רטסינדה
 אצנ לבל ונילע רומשל ודקפוה םיעשרש םירדוקה ויתומוח

 וחרא הפיגמו רוקו בער : תיחשמה יכאלמ תשלש .םכותמ םייח
 םינש ...תומילשבו הנומאב םתכאלמ תא ושע דחיו םהל

 תא וברה םה ,התיה הבר אל םתחרט -- רבדהו רוקה ,םינורחאה
 רדחש בערה ,ןושארה ,םרב ..םבכשמ לע םדועב םהיללח

 התיה העורזש שפנב הבוט הקלח לכ הליחת תיחשה -- ףוגל

 היתוחכות יתש .םתחת ירסומ ןוממש אביו תודמו שונא תולעמ
 ערתו םמחל הטמ תא םהל ורבש,, :ןמותכ דימ ואב הרותה לש
 .'וכו "...םניע

 ירייד לכ ...יח ונדוע םא תוארל םידידיה דחא תיבל יתרס
 תא לשבמה ריסב תועוקת םהיניע ,םיפופצ יב ובשיש רדחה
 התחפשמ תטילפ תיראש ,הדליו השא םהיניב .ןובערה תנמ
 םימיב רידנ אל רבד) הירטסינסנרטבש בוליגומב עווגל ונמתש

 לש (וחכ םתו) ותונלבס העקפ -- הנהו ,אוהה םוקמבו םהה

 תאצוי ושפנו וילא תולכ ויניעו ריסב לשבתמל ןיתמהמ רענה

 דירחמ םאה הנעמ .יחכ ספא יכ ,ילשבו ירהמ ,אמא :ורבדב
 רבכ ותמ ,ילש םירכמה לכ לצא -- לזמ םיכירצ לכהל : היה

 ןמ קלתסהל ותעדב ןיא ,הזה ללוזה ,ילצא וליאו ...םידליה לכ
 ...ישפנל ינחינהלו םלועה

 ץוקעכ ימוקממ יתרתינ ,עומשל חכ יתרצע אל הזמ רתויל
 השאה תא יתאצמ םייעובש רובעכ .תיבה תא יתבזעו ברקע
 םיעצומ ,הידי לע םייולת הנב ידגב ידירשו קושב הדמעב

 תונלבס רסח ,והתרכה אלה ,ילש טישכתה לשמ והז, ...הריכמל
 כ''ג ,תויחל חור ךרואו לכאמה לשבתהב תוכחל הצר אל ...היה |

 ןמ יתטלמנ ...ויתובחס םה הלאו -- והזו ול ךלה .וב היה אל
 ושגרתהש תולאשה לכ תא יתחנז .יב יחור דמע דוע לכ קושה
 הנועט תרווככ ומזמזו וסכרפ ,יחומבו ישפנבו יבלבו יברקב
 ימצע תא םא רכוז ינניאש אלא) :ןהמ תחא ימצעל יתרריבו
 םייח ילעב רתימ ונינתשנ המב,, (יתינפ םימשל םא ,יתלאש
 הרהמב אלש יתייה ששוח " 'וכו 'וכו םיברתמו םיתושו םילכואש
 תא יל יתצמיא אובתש דע םלוא .הלאשל הבושת לבקא
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 יכ -- ןיא המהבה ןמ םדאה רתומו,, :םכחה לש ימיספה וקוספ

 ."...לבה לכה

 תיראש ףסאתהב ,ונריע ישודקל הרכזאה תפיסאל יאובב
 אמאו אבא לע ןנוקל ,בוחרמ םיינשו תיבמ דחא ,הטילפה
 םייח ורבקנש תונבו םינב לע ,וטחשנש תוחאו חא לע ,וגרהנש
 םיערו םירבחו םידידיו םיבורק לעו ופרשנש השא וא שיא לעו
 תונורכז הלעמה ,הז םויב תוארל המדמו ...וקנחנש םינכשו
 תא ,הצאנ תולילו העווז ימי ,םירהמנו םירמ םימימ םיגונ
 -- םיסנכתמה לש םהינפ יטמק רתסב ןנולתמה קומעה רעצה
 םהירשא) תוארתהל םיגנעתמ םיבוהא םיער תשיגפ ,הנהו

 לבא "...האורו הכוז -- לבאתמה לכ,,ש ןוכנ םנמא !םהל הככש

 .(רבדמ בותכה "תיבה,, ןברוחב םש

 - םהינש ןיבו -- הירחאל ןוששו הרכזאה ינפל החמש

 ,תועמד תצקמ ישוקב טחוסה ינולבש ,(הבוח לש) ןורכז סכט |

 וא דיפסמב יולת רבדה) .יכבה תודומל םישנה לצא ר"יפע

 אוהש ,םויה רדסל םירבוע -- וירחאל דימו ("אלמה,, לעבב
 וללה םיעגרב .ואב ןיאושינ תחמש לע וליאכ ,רופא אקוד ואל

 יתייה הפוצש דיערמה הזחמה יניע דגנל ףצו ינורכזב הלוע
 ,לזרבה תליסמ-יספ ינש ןיב םש ,םינש לבוימ חלעמל ינפלמ וב
 לש הקושב יתעמשש המו .ס'האל-הרש-הציג לש התיב ינפל

 .בוליגומ

 [ם-ה=נ ו שנ]





 תוסנרפ

 הכאלמ ילעב
 םיינעהו םירישעה
 םלענמו םשובלמ ,םלכאמ -- םיינע
 השרובב ושבל רשא םידגבה הלאו
 ידוהי ךילומ םידעומו תותבשב
 רואיה לא ויסוס תא גח ידגבב
 םשובלמו םלכאמ םיינע
 חמקה תונחט 0

 םיצעה תורסנמ 2

 השרוב ידימא
 תונינילפה ילעב
 םיגזומה
 םיסכנ ילעב
 השרוב לש הינע
 השרוב יתב ןיינב ןנכתש שיאה
 השרובבש בהזה
 תויצניפורפה לעב
 (דעומ ימיב יגיגח ןיי התשמ -- "קנירט,ה)
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 .ןוטלשה יפוליח ואיבה אל םתסנרפב הבוטל יוניש הברה

 אלא הקיתעה הינמורלו הניבוקובל תולובגה ורסוה םנמא
 ,הירטסואו הירגנוהל וליבוהש םימוחתה ומסחנ | ..םתמועלש
 .השוריה תוצרא רתיו םהיב ,הניוו טשפדוב תוריבבו .ברעמל

 המחלמה ינפלמש אבא ירה -- ילש היארה תודע יפל ןודא םא

 ןוטלש ימיב הירחאל וליאו בשחנ םיחילצמה םינונחה ןיב

 הביסה .ןיטולחל התריגס ידכ דע ותונח המצמטצנ םינימורה

 בוש ותדימעה אל הסנרפהש הדבועה יכ ,ןאכ הבושח הניא

 .ששורתה -- ששואתהל םוקמב ,ודמעמו וילגר לע

 תויוגח

 הבג לעו בוחרל החותפ תלד ינש תיב לכב היה עצוממב

 ןטועימו ויה תלוכמל -- תויונחה בור ; םינוק .ןימזמה טלש

 דוחייב האובתלו חמקל רכממ יתב ,הגיזמ יתב ,השבלהל

 קלחב רבודמ) הפירטלו .רשכ רשבל | .םיזילטיא ; סריתל

 .דחא םוקמב אלא "רשכ,,ה רכומ תולעבב (רייתשנש ''זותחתה,

 תוינרגת

 םינכוד לש הרוש הדמע רשגה די לע השרוב לש הזכרמב
 םיחופת :הירפ יצעו הינג ,השרוב תמדא לובימ תוריפ םהילעו
 ,(סעפאק) םישנ ובצינ םיקפלדה דיל .תוקריו םיפיזש םיסגא
 תומב ןהילע הלטוהש ןתיב תסנרפש תונמלא בור יפ לע
 םירבג תצקמ ןהילע ופסותינ םימיל .הקושה ןתאיצוה ןהילעב
 .ויקדרדמ "ורדח,, ןקורתהב ,דחא דמלמ וליפאו

 תועוצקמ יספותו הכאלמ ילעב

 םהידי תא השרוב ידוהי וטישוה תוכאלמה לכל טעמכ

 אל,ש הלמשה לש החבשב תרבדמ הרותהו ליאוה .תוזירזה

 : םיטייחב ,הישועב ליחתנ -- רבדמב לארשי ינב תכלב "התלב

 -יינש רעד,, בייל-םייח ,יטומ ינב םייחו דוד ,ןייטשניבור 'ילא

 תנוכמש דע םינש הברה ,םידיב ויתופילח תא רפתש "רעד

 לירעפ לידנמ בקעי .ולש היטייחב רגנזל ליחתה "רעגניז,,

 ,ןזואה תא רבשל ליבשב רמוא היה אוה .םישנ תולמשל טייח

 לדומ ותואכ וינפב תומוד םישנהש ,םישנ םע עגמב אבש

 רעצעלק ייוו,, -- ונושלבו (ולש ןולס-הדומב היה אל ןיידעש)

 ; היתויחאו האל לדנימ :םישנ תוטייח .(ץע ילובכ) -- "ץלאה

 םהרבא ונבו יובאס יכדרמ ,רזיילו השנמ םיחאה : םירננ

 | .דועו

 ,ףלוו-םהרבא ונבו ('קינ-ו"ל,ה) םייח רתלא : םירלדנס

 שרעה ,רעטכורפ בייל לאומש ,קלופ רעזייל ,דאנעג  לרתלא

 .דועו שריה יכדרמ ,ריאמ ונבו רעטפא

 .ןקושטו בייל םוחנ : םיחחפ

 .ןויצ ןב רעזייל רתלא ,ןייטש לאירזע (רענשיק) םינוורפ

 .ןעשה ליכעמ ,לירעפ קחצי ,רעטפא המלש יכדרמ :םינעש

 .דועו קילאמ 'ילא ,ץיבומולש בייל- הירא :םיחפנ

 םירגנוה תחת םינימור

 ,םירפס וכרוכ ,תויציצ השוע ,םיאנב ,םירנת ,םיגגז ינש

 (עשר יוג) תולגע שרח ,ם''תס רפוס ,דיחי חקור ,(רפס) בלג
 ,(לזרב יטוחב סרח ילכ תנקתמ) "ןירעטארד יד,,,היח אפור םג
 ןאיבה תובצמה תא .השרובב ויה אל םיתתס) םיסקנפ ילהנמ
 ןיירטימ היה רבוע .תוירטמ ןקתמ כ''כ .(הבישיומ וא ףעיסוממ
 םג .ןקתל שקבתנש תיבה דיל ורבעב ןנקתמו שרומרמ ירפכב
 .ותומכ השע ןזיחשמ

 םעה יטושפמ השרובבש הלזי'צה לבחב היה ידוהי שיא
 םינטק הלא םיראת -- 1 ןויבאו ינע ,ומש שיווייפ ,רשיו בוטו

 הנק הנושארב .ותכאלמ התיה תולבס .ושיר תא עיבהלמ המה

 רומחהש ינפמ ?רומח המלו -- רפכב ידיחיה -- רומח ול

 המיד ךכ  .םיילפכ דבועו ונממ תוחפ לכואו סוסהמ אוה ןטק

 רתוי לכוא :רבדה אוה ךופיהבש ול רווחוה םימיל .ובלב

 ואשמ תא ףתכמ ליחתהו ורכמו דמע + השע המ .תוחפ דבועו
 הסיפתש ןבב וננוח יכ ונצפיו וינעב 'ה האר .ומכש לע

 שקבב .ןמוניפ שממ אלפומה וחמב לכה גפוס ,ול הריהמ

 לכ וילע ורבח .רלדנסל ורסמו םק ,םייחב ול "תילכת,, ויבא

 ןבא ?ארי ךניא םיקולא תא םולכ ,ךתומכש ןלזג < :םינכשה

 שיווייפ תוארב ! ? םיאלטה תיבל ורסומ התאו ךתיבב .חרקי
 :םיקעוצה לא הנפ ,םייח ועלבל וצרש םיביוא ףקומ ומצע תא

 םיגאוד םתא םא ,םתא וב וקיזחהו דומלל והוחלש הברדא

 םינכשה וניביו הריענ לוק ורומח עימשה העש התוא .ודיתעל
 ןבל םתרזע הקוחר םא ,םתיבל םתוא אוה חלשמש םתעדמ

 אנתה ןנחוי יבר לש ותכאלמ תא דמל אוה ? ןבהו .שיווייפ
 ריאשמו לארשיב אוה בשוי תעכ .וב םיאגתמ םירלדנסה לכש

 יבשות לש םהילענ תא ןקתמ ומצע אוהו םירחאל תוינואגה תא

 .שדוקה תמדא לע םהב םיכרודה לארשי

 השרובבש םיחפנה תשמח

 השרובב 'העודי תוישיא, היהש ,רלדנסה ןנחוי יבר תמועל

 םילגר שלש לעב ףרפרש לע ותבשב וב רקיתה רלדנס לכו

 ץע ירמסמ ,םיטחמו תועצרמ וילע םירזופמש ןחלוש ינפל

 תורוע יספו תוילוס יעטק ,"םירבכע ישאר,,ו "תופטרד,, ,לזרבו

 איה היוזבש הכאלמ ותוא ,וארו ואצ,, רלדנסה היה רמוא --

 קוסעלמ ענמנ אלו םימכחה לוגד לע התיה הביבח ,םכיניעב

 (וירחא הנש םייתאמכ) "חפנ,,ה ותימע היה ותמועל ;"הב

 ףאו ןנחוי 'ר אוה ,חפנ ןב לש ודימלת ,חפנ ,אחפנ קחצי 'ר

 ירבד םיבוט,, :וילע רמא שיקל שירש דע ותרותב וילע הלע

 היה רכומ ומש -- (.וצ ןירדהנס) "אחפנ רב ירבדמ אחפנ

 י"שרב םארקב שרדמה תיב ישבוחל קרו השרובב תוחפ עודיו

 ןתשפה לכ סנכיי הנא :המתש ימחפה, לע "בשיו, תשרפ

 ךלש חופמהמ אצוי דחא ץוצינ,ש ,חקיפה ןורתפו *...הזה

 סונרוקב זחואה ,חפנה תא ימחפב והיז "...ולוכ תא ףרושש

 רוטסינ ןאוי .ולאמשב תבצב התובצ לזרב תסרפו ונימיב

 היחפנמ הלע םישיטפ תומלה לוקש ,םיזירזה וינבו ינעוצה

 .םיניעל םהל ויה םה -- םילחגה ןשעמ ורחשוה םהינפש םהלש

 "ונפבש השרוב לש היתובוחרבו םיטעמ םימי ורבע אל
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 -- םייצחו םינבא תוריק םייצחש םיחייופמ םיפירצ וצצ ןהית
 ןושאר ןיק-לבות ימימ ,המודק הניגנמ הנגנתה ,ץע ישרק
 לע םיטרופ ונבו בא -- "לזרבו תשוחנ שרוח לכ,, םישטולה
 רמדזמ יתכתמ לוקו ושיטפב הזו וסנרוקב אב הז ,לזרב תספ
 .םהיגש ןיבמ םיפע תוצוצינו השקונ ןדס לעמ

 יקצומ ,הרות ינב םהיניב ,םימלשו םיארי ,םידוהי השמח
 לומעל םייד םירשכ םמצע תא ואר ,םירירש יגירש יגורשו וג
 תא לזרפלו ןעוצ ינבמ רוטסינ ןאוי לש "הרוחש,,ה ותכאלמב
 לשו הלגעה ילעב םהיחא תולגעל םימותרה םיסוסה יפלט
 םתומש הלאו .םטעשב ודעמי לבל ,םירהה ןמ םידרויה םירכאה
 םיטלממו וחופמו ונדס לע שיא שיא ,תוחיופמה םהירצחב

 ,הפ לעב ותוא םיעדויש רפסהמ םילהת יקוספ השעמ תעשב
 ויפמ שאו ופאב ןשע הלע,| :ןינע ותואב ןיחיסמה םיקוספ
 שאב ,םילחג םהילע וטומי,, ."ונממ ורעב םילחג ,לכאת

 .לארשיל םיקיצמה םיעשרב ןאכ רבודמש רורב "...םליפי

 רכזג ..השרוב יחפנ לש םהיפ לע םיסורפ םירחא םיקוספ

 םתרשב םינהכה לש שדוקה תכאלמב ,םהלש לוחה תדובעב םה

 "תבזמה לעמ שא ילחג התחמה אולמ חקלו,, :חבזמה ינפל
 םהיארמ,,ש ,תויחה תומדב םיכאלמה םה ןכיהו .(בי ,זט ארקיו)
 לש הבכרמ השעמב (גי ,א לאקזחי) "תורעוב שא ילחגכ
 !? לאקזחי

 ,הסורטיקחמ דימש רעד הילא :השרובמ םיחפנה תשמח

 - השמ ריאמ יחא סחניפ ,הלז'צהמ זאה בייל הירא

 תסנכה תיב תברקב בייל יכדרמ ,הירלצנקה דיל ס'קיציא

 -ייקתנ .ןותחתה בוחרב רובאג יתב לצא רנסגנאל לידנמו לודגה

 קחצי יול יבר לש םירשי תצילמ ,וללה "םידימש,,ב םהב המ

 הלגע לעב וספת תעב ,ע"שברה ינפל ונעטב ,בושטידרבמ

 : ןיליפתב רוטעו תילטב ףוטע ותויהב ובכר ילגלג תא חרומ

 םינפואה תחישמ תעשב וליפאש ,ךינב תא ,רעסיז עטאט ,האר

 השרובבש אלא .ךידסח שקבל םבל םיכפושו םה םיללפתמ

 ץילמהלו תייישה ינפל המרעב אובלמ "יול תשודק,,ה היה רוטפ

 יפב םילגלגתמ וליחתה םילהתה יקרפ ןכש ,וינב דעב בוט

 יבהלב ,ויקושיח ופפורתנש ,לגלג ונקתב חפנה בייל הירא 'ר

 .וילחג

 ,בייל םייח :טייחה לש והשעמ ךכ ,חפנה לש והשעמכ

 תא "הלכיש,, תחא תרגסמש) ויפקשמל לעמ וניע תא וצמאב

 תא הב רופתל טחמה לש הפוקב טוח ליחשהל ידכ ,(התיגוגז

 אמדק,,ב םואתפ רכזנ -- ינשה ןדצ לע ןכפהל וא יויתופילח

 לסלסל ליחתמו "ךתלמש,, הלמה לעמ ןמצע ולעהש "אלזאו

 ןיב תבש ברע ץחרמה תיבמ בש הז ךא וליאכ הניגנה ימעטב

 בקעי ירו .גונעתמ גגומתמו "ארדיסה תא ריבעמ,, ,תושמשה

 ויפמ ורשנ םילהת יקרפ המכ -- םישנה טייח ,לירעפ לידנמ

 -- ?רלדנסהו !"םייח ץע,ב ןדמולש תוינשמהו ?םוי םוי

 לענהמ ץוח ,םילהתה רפס ול קפסמש םיקוספ ול ןיא םנמא

 ..וז "הכלשה,, ותניבמ הבגשנ ,"םודא לע,  הקרוז דודש

 הכרעמה הדשמ רזוח דוד ,אחינ -- "יצחר ריס באומ,, אלימ

 ריס ומוקמבו ותעב רבד ,םיכרד קבא הסוכמו העיזב לובט

 לע !!הזמ ול אצי המ ,"ילענ ךילשא םודא לע, לבא ,ץחר

 ומעו עשוהי תא ןהב תומרל ידכ ולענש תולבה םינועבגה ילענ

 הללמואה המביה לש הרעצב שחו אוה רצימ ,רעטצמ וניא

 איה וב התמקנ תדמ לכש ,המביל ןאממ תמה הלעב יחאש

 ויתועידי תולכ ןאכ .וינפב הנשד הקיקרו ולש לענה תצילח
 רתי םג .וקיחב תלגלגתמה לענל ביבסמ השרוב רלדנס לש
 .הרות יקוספב םהידי ישעמ תודתי םיכמות הכאלמה ילעב
 ,"םייח ץע,, ירבחב רבודמ רשאכו ,םילהת ירדסו םיאיבנ יקרפ
 .תוינשמב םג --

 ,ירוא ןב לאלצבל בורק ''ןתוחמ,, ומצע תא רגנה האור ןכ
 -- ןוורפהו טייחה .ןכשמה ילכ ישוע ,ךמסיחא ןב באילהאו
 תריפתב ןושארה ןמואה ,"רטסיימ,,ה והימ 1 םירמוא םה המ
 ותשאלו םדאל םיקולא 'ה שעיו, 1 תורוע דוביעבו םידגב
 הככ !והז קוספ בתכנ ימ לע -- "םשיבליו רוע תונתכ
 םישקבמו ,םתקחוד םתדובע ןיאב ,תונמוא ילעב לכ םיכלוה
 תונובתמ םיסנרפתמה הלא .''םילודגה,, ןיב םהישעמל םיפתוש
 ששוב הכרעו םתיישע תובישח לע דיעמה קוספהש ,םהיפכ
 תלהת ,םילהתה ילטיפאק תרימא ןמזב םהיניעל תולגתהלמ
 ,םהינפב בציתמ ,דמחנ לבא רעצמ םנמא ,םלש קרפ -- םמוי
 ריש -- רמולכ ,"תולעמה ריש,, ,הברה חיטבמו טעמ רמוא
 ירשא,, : םהילע ותוסח יפנכ שרופו בצינ ,ונמיה הלעמל ןיאש
 בוטו ךירשא -- לכאת יכ ךיפכ עיגי ויכרדב ךלוהה 'ה ארי לכ

 יפמ "םייח ץע,ב תאז ועמש ,םעטמ םנורכז ןיא םאו ./ךל
 םלועל ךל בוטו -- הזה םלועב ךירשא,, -- תובא יקרפב שרודה

 | | "אבה
 והשלכ תסנרפמה הדובע לכב םדי תא וחלש השרוב ידוהי

 יבאוש,,) ,םיצע יבטוח םהיניב ויה ,לשמל .(םנושלב ''טיקידיק,,)

 -פהו תורהנהמ עפשב םינתינ הימימש ,השרובב ויה אל "םימ

 תרושנמ םילחנה ימימ ובאתסנשמ ,תוניעמהו תוראבה ,םיגל

 יתכריב (תובאשמ) "תופמופ,, ביצהל וליחתה ,הריסנה יתב

 תורעי ידיקפ ,תורסנמ ילעופ ;(רובצה תויחונל תובוחרה
 ,ראודהו היריעה ידיקפ ,תונמזה יקלחמ ,םינרבק ,(רעפאש)

 תוארוה לע םיזירכמה) םיפפותמו םינכשממ ,םיבוג ,םינסקנפ

 -יצממ,, וליפאו םיאנכט ,תוצונ תוטרומ ,קנב ילהנמ ,(תושרה

 וינפלו ןומולוס םלושמ .רד : השרוב העדי םיאפור ינש ."םיא

 .דועו (רעדעב) םינלב ,םירנירטו ,ךונייה .רד

 םינכדש

 םיריעצ ינש לש לרוג עבוקה ,הז ךווית תכאלמל רשא

 תא ונביש םישנא השרובב ומק אלש טעמכ -- םהייח ימי לכל

 ןוגכ ,הרקמ םהינפל ןמדזנשמ ,אוצמ תעל לבא .הילע םתסנרפ

 םינועטה תא יארקאב וליג םתס וא ,הרוחב ירחא רזחמה רוחב

 זא -- בר וניא ינסחיה קחרמהו ,הרענ הזלו רענ הזל :גוויז

 .םדי לע ומיכסה םימשה ןמו בוט קבדל ורמאו ועיצהו ואב

 וקקדזה אלש הזכ גוזב השעמו .תימצע תוכדתשהב ואצמ םגפ

 ויבא תא רקבל עסנ) ק"וח םהל תתלמ טמתשה ברהו גווזמל

 עבנ בוריסהש תובוחרב ףלח ןונירהו ,(םעז רובעי ךע -

 היהש ברכ רובס ילוא) .היה "הקשח,, -- "ןכדשה,ש תמחמ

 .(.בנ תומבי ,:בי ןישודיק) "יכודיש אלב שדקמד לע דיגנמ,

 הכולמ הכאלמ

 םג התיה הצופנ "הכולמ-תכאלמ,  העודיה הצילמה

 השוריפש "תוכלמ,, החיטבה הכאלמהש המכ דע לבא השרובב
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 ויה אל -- הב קוסיעה השעמ יפל לכה -- הביצי הסנרפ

 תורצח,,ב ךנחתהל םהינב תא רוסמל תונוכנ וליגש םיבר םירוה

 םיטייחה ילספס הנש ידמ ואלמתנ תאז םע דחי ."םיכלמה

 לע םיפופשו םטחמ לע םיפופכ תוילוש ,םירלדנסה יפרפרשו

 יאנת יפל) םינש שולשל "םהינודא,,ל ודבעתשנו םעצרמ לע

 "רעה,ה תשא תא ויה םיתרשמ הנושאר הנש :םהה םימיה

 השרוב .םהילע ויתונוזמו לענו דגב תרוצ ואר אלו (ןודאה)

 אלש טעמכו םהיפכ עיגי לע םייחה םידוהי הרסח התיה אל

 .ץוחה ןמ םיחמומ שקבל וקקדזנ

 וא "םיריבא,,ה םהיסוס םע םינולגעה תא ןאכ חכשנ לב

 הרבעבש) תינוכמה לש האוב ירחא םינש הברהש ,"םירשנה,

 -ותשה עונמל ידכ ותמהב יניע תא ןולגעה הפיח הלגעה דיל

 םיבשויה לע ,וינפ לע בכרה תכיפהב םייתסהל הלולעה תולל

 ,המהבה יניעמ םלענ תינרדומ הלגעב ךשומה סוסה ןכש ,וב

 םעלב השעמב ,ןכ -- כ'ע ונדמל ןכיה) םיסנב הנימאמ הניאש

 אל המלו "ריקה לא ץחליתו םעלב לגר ץחלתו,, ,ונותאו

 .("הזמ רדגו הזמ רדג יכ,, -- 1 ותליפה

 תוריפ תורכומל וארק "סעפאק, ?ןהמ -- תוינרגת

 הזב וקסע םישנ בור יפ לע -- ןהלש איטמגרפה .רפכה זכרמב =

 תיקדס ינימ הילע ופיסוה םיתעל .התיה תוקריו תוריפ --

 --- תינרגתה האב אל תורגת ידיל לבא התיה הלוגד תורחתהו

 רשא תולחמה לכ תא ריסה,,ל וקיפסה אל ל"נה םיאפורה ינש

 תואפורו םיאפור םיאשרובל םהל ומק ךכיפל "םירצמב ומשוה

 תא קליחש השרובמ דחא םיניש אפרמ ,הכמה לע תושחולו

 םהיתועתלמ יבאכל רוזמ איבה ,הבישיול השרוב ןיב ונמז

 ךרה תלבקל ןהידי וחליש ,םיינבאה לע ואר תוינמכח תודלימו

 םלועה רואל ותוא הנאיצותו ותדיל ילבחמ והוררחישו דלונה

 תחווצ ; תויתצלפמ םייתפש לע הטושפ הליחבמ החירצשכ

 םלועמש םלועל והולעהו ותחונממ והוכירדהש לע ,איה הנולת

 .ךכ לע םשקיב אל

 .םתליכ ץיבשיוא -- הלא םירקי םישנא םג

 (ןורחאהו) ןושארה ידוהיה -- בראק רעד לקנעי
 רובע דוחייב ...הבהא יבתכמ..ל דרשמ השרובב ול חתפש

 ול ןנגסיש . ונממ שקיבו ידוהי רוחב אובב םגש אלא ,םייוג

 אובלמ ודי ךשמ אל ובל תריחבל תודידי תרגא ,זוע-דבתכמ

 הדמעש תיעוצקמה תורפסה יהמ .יטנמורה םלעה לש ותרזעל
 עודיה "רעללעטשנפירב ,ה רמוא הוה -- "אבר אבתכ,,ה תושרל

 ,היצילגמ עיגהש) ןורגא ןימ ,םיבתכמ רדסמ רפס ,רמולכ

 לעמו םיבר ידיב יוצמ היהש ,(םעט בוטב והורביח היליכשמש

 יבתכמ חוסינ ,"לזירג-הרוש,ה תרותל ,םידמלמה ידיב לכה

 דמע ותושרבש םהינימל םינורגאה דצל .דועו החפשמ ,רחסמ
 תונויערב וינפלש רמוחב ועיקשהו וליעפהש ונוימד חכ םג ול

 הארו חילצה םגו היה הרופ ,ויבתכמב ,םהב עיפשהש ולשמ

 -- לסה ,ינמרגה "בראק,, םשה לע המתת לאו .ועוצקמב הכרב

 אפור,, ויבאמ ולביק תישאר ? השרובל עיגה ךרדה יהוזיא

 םוקמבו -- לסב םיניש תריקעל וירישכמ תא אשנש "םינישה

 םשב ול ארק -- "שיוק, םשב ולש םיאפורה קיתל אורקל
 תובישח ףיסוהל "בראק,, ,רתוי יטגניליטיא ,רתוי יתוברת

 .ילטנדה ועוצקמל

 היה החמומ (םדוקה יבא) -- בראק רעד רתלא
 ארבנש ילכה ותורישל דמע וכרד תישארב .םיניש תריקעל
 תופרבו םימיה תוברב .תבצה ,איהו תושמשה ןיב תבש ברע
 דע ורפתשהו וכלהו ותנמוא ילכ וברתנ תועוערה םינישה

 לסה לשב ,החפשמ םש אלו ותכינח והז ,"בראק,) ולסמש

 םייחקלמ וציצה (ךלוה בראקה -- לסה םירמוא ויה ומע אשנש

 תא ובזעש םייוגה ויה םיטעמ אל .םיינרדומו םינידע תותבצו

 לש םהיבאכ תטעמה םשל "םידרה,, םג אוה םיניש ילוטנ ותיב

 ושלתנ םהיניש םרט ,ףירח ש"י םתוא ותוקשהב םיטנייצפה

 .ועתנ םהיתועתלמו םהיפמ

 לעב אבאלש המית ןיא -- רתלא לש ונתח -- המלש
 הבהאה יבתכמ בתוכ ,ונבו ,רתלא יאנישה יאופרה עוצקמה

 םהילע הלע םגו ותוחאו ותב חקול ,ישילש טנגיליטיא ףרטצנ

 הליג ליגרה רדגמ אצוי ןורשכ .רפסמ רותב ןייטצהו ותלכשהב

 עימשה ,ןכומו ןנכותמו רדוסמ אלפנ ןפואב .רופיסה תונמאב

 ובלמ הדב וא םעמש ומצע אוהש םירופיס ויעמוש ינזאב

 אל -- בתכה לע וירופיס תא תולעהל .םתוא ורפס ידכ ךות

 .לבח ,ותלכיו ותעידי לעו ותעד לע ללכ הלע

 תוכאלמ ילעב

 יניעב םיבושח ויה אל תוכאלמ ילעב :תמאה תא רמאנ

 ימ אלה ,וניניעב ההימת תאז אהת לאו ,השרובב תוירבה

 תונמואהש ועדי בטיהו םיסנב ומייקתה םבורש השרוב ידוהיכ

 :ותרישב דוד רמא םהימוד לעו םהילעו הילעב תא היחמ

 תובאב ל"'זח ושרדו "ךל בוטו ךירשא -- לכאת יכ ךיפכ עיגי,,

 דועו .אבה םלועל -- "ךל בוטו,, ,הזה םלועב -- 'ךירשא,, --

 םעט המ ןכ םא -- 'וכו "...ויפכ עיגימ הנהנה לכ,, :וורמא

 "'םיפיה םידוהיה,, לצא םג הכאלמ לעב ינפמ תאז העיתרל

 אלו ותעשב המלש ןחלושבכ וניא םחלוש לכאמש ,השרובב

 תליטנ רחא ''רסחא אל -- יעור 'ה,, תרימאב ויה םיקפקפמ םעפ

 הרמא ךאיה ,אלא !? הלטבל הדות תפסות תאז ןיא םא םידי

 יתונוזמ ויהי,, :היפב ףרט תיז הלעו וילא הבושב חנל הנויה

 רשב ידיב שבדכ ןיקותמ אלו ה"בקה לש ודיב תיזכ ןירורמ

 .("הכאלמ לעב,, לייעו "םדו רשב,, קיפא) (חי .רי) "םדו

 האר -- שממ ויפכ עיגימ הנהנ אלש ימ :רבד לש וללכ

 םאו הלא הסנרפ יכרדמ ונב תא םג קיחרהל ומצעל הבוח

 ןועמש יבר,, :ןישודיקב איה תשרופמ הנשמ ירה ,היה ח''ת

 ? תונמוא םהל שיש ףועו היח ךימימ תיאר :רמוא רזעלא זב

 ינשמשל אלא וארבנ אל אלהו ; רעצב אלש םיסנרפתמ ןהו --

 אלש סנרפתאש ןיד וניא -- ינוק תא שמשל יתארבנ ינאו

 חפקי אלש ול חטבומ -- וישעמ תא עדי אל שיא םאו "...רעצב

 דומללמ םהינב תא ויה םיגילפמ דבלב םירוה אל .ותסנרפ תא

 ו"ח םתכוי לבל ויה םיגאוד םידידיו םיבורקש אלא הכאלמ

 ...תיבה ''רהוט,, לע ודיפקהו םהיעיר תחפשמ דובכ

 -- דחאה -- םנייצל יאדכש השרובב ויה םירקמ ינש

 תא ודמלל מ"ע טייחל ומצע ריכשהל ךלמנ בוט תיבמ רענ

 התונמאנו םייחב הניאש ,ומא לש התרבח האב -- ותנמוא

 "ררוס,ה תא חכב הקיחרהו המואמב המגפנ אל ןיידע וז לש

 ינש השעמ .םיטייחה תיבמ ."ותיב לע הפרח טימה,,ל ןכומה



 השרוב ןורכו רפס 12

 ריתע לש ותב ,ולש תיטנייצפו טייח לש ונב היהש אפור --

 תמחמו הזל וז אשניהל וטילחהו וזב הז ובהאתה ,םיסכנ

 ...הליבחה הדרפנ אבא לש ותונטייח

 חדובעב רושקה רחסמל םינופ םיבוט ינב

 ךפהיל ץלאנ -- רחסמל דעומ דועב הנפ אל םא הז רעונ
 םתדובעו טעומ םרכשש ,ואיבה םילמעה ןיבל ולרוגו לעופ
 םלזמ תא ושקיבו םהיבא תיב תא ובזע םהבש םיחקיפ .הבורמ
 םנתמו םאשמ ,םיינוריעה לש םביט לע ודמע ,םירעה תחאב

 אלל ,וכרד יפל שיא םתסנרפ תא ואצמו וחרט .םהומכ ושעיו

 דחא ,םיבוט ינב ינשב השעמ עריא ךכ .םירוה תעד תעימש
 םהינש ,ויבאל היה הגיזמ תיב דחאו "הדוס ימ,, השוע לש ונב
 ץראב ץרפ אל םרחסמ םהינשלו יברה לש םיבהלנ םידיסח

 תוטעמ םינש ורבע אל .ףסכ ירטש בורמ ועקפתנ אל םהיקנראו
 תוסנרפמה (תועוצקמ) תוסנרפו השרובל ורזח םירענה ינשו
 | .םהידיב ןהילעב תא

 הדילגב םינכוד ילעב םיסנרפתמ םירעבש הארש דחא
 דחאב .השרובל בשו התיישע דוס תא דמל תינחירו הקותמ
 ידמ רצוע ,די תלגע ליבומ רענ השרוב תוצוחב הארנ םימיה
 םיקותמ חרק ישיבג ץצונ חפ לש הנויבח ךותמ ףלושו םעפ

 םידלי תעיס ,ודיב ותלגעו בוחרב ורבע ידמ יהיו .םירקו
 תרומת .ותלגע תעסהב הלגעה לעב םע םיעייסמו וירחא תכרכנ
 בל בוט רענ .קותקתמ קצב חתנב םהל םליש ,הבידנה הרזעה
 תא עומשלו םיטועפה ויוולמ ינפב טיבהל היה לוכי אל הז
 ,הזה קותמה קותמל הואת בורמ הקקושה םהיפבש ןושלה ץויצ

 ליחתהו ,םהמ םיבר ידיב היוצמ התיה אל הטורפהש תמחמ

 ..'תע לכב הקדצ תושעל
 תובוחרב בשנמ לחה ןנוצ ריואו וצקל ץיקה ברקתהב

 ןכש ,הפרח תא ףורחל הדילגה תלגע האבחנ -- השרוב
 ילושב םילתנ חלודבכ םיפוקשו םיקד חרק יפיטנ ףרוחב

 םעט םעוטו ויפ ךותל םצעונו 'םשלות, די טשופה לכו תוגגה

 תביש תא 'ה בושב ,ביבאב .םהב ןיא תוקיתמהש אלא הדילגה

 תואריהל הפסי אלו הלגעה הבש אל ,השרובל תומימחה

 -סכאה ,רפכל םג בוט ריעל בוטש המ לכ אל .היתוצוחב

 :רבדל הביסו םעט םינתונש םנשי .חילצה אל טנמירפ

 הרשי ךרד יהוזיא, :הרוהש יבר תצע לע רבע רוחבהש

 ינפמו 'וכו ...הישועל תראפת איהש לכ -- םדאה ול רוביש

 ,םדאה ןמ תראפת, ול התיה ,'הקדצ, ותלכימ רתוי ןתנש

 .חיורהש הממ רתוי וירחא םיררגנה םינטקל קלח יכ ,םנמא

 לגלג בוביס דעב אוה ףא םליש 'קינידיוס,ה קחצי אלהו

 : םתה ינאש -- !הדוס ימ תמיגלב ,הרוחסב הדוסה תשורח

 דועו האמחו רכוסב םליש ורבח ןב וליאו םימב םליש אוה

 .היצנרוקנוק ששחמ םדוס הליג אלש הלילב ירמח

 הסיפת לעבו ץורח רענ -- ןאכ רבודמ יקינידיוס,ב םא

 -בוכה תכאלמ תא דמל וטלקמ ריעל ואובבש ,ותיבב היה

 ירהש דחיב רחסמ םע הכאלמ וגזמתה הז עוצקמב) םש תונע

 ןיב דמע הז וקסיעו ינעבוכה היה רכומ םישדח םיעבוכ םג

 -עבוכ, םש חותפלו השרובל רוזחל ותבשחמ לבא (םהינש

 קסועל םיארוק םינקותמ םישנא תרבחב םא .התיה 'הינ

 תא ןנוכמ ,רמולכ ,'טסידומ, ינרדומ םשב שארה תשבחהב
 השרובב ול וארק ,הנפואה ,יהדומ,ה יפל 'תועבגמה יראפ,

 וחיטבה םוקמה ינצילו 'רעכאמ-שטויליפאק, ,תועצעטצה ילב

 םש אל רענה לבא .'רעכאמ-טויליפאק-סיוא, והושעיש ול

 ,חילצהו םיפכ תנובתב ותדובע תא השע ,תונצילל בל

 'בירה, לומתא ךאש עבוכה לש הפיה הרוצב וניחבה קרשמו
 םע םירבגה וילא םירהונ וליחתה ,היה (טומקו ההד עבוכ)
 םידוהיכ -- םייוגכ ,םה עבוכ ישובח םלוכ השרובבש םהיעבוכ
 .חוירב הסנרפ ול יהתו םתרוצ הרבעש םהיעבוכב

 חחפה בייל םוחנ

 הכאלמ תיבל ול השמיש רגרבצריו השמ לש ותכוס
 הפיה ותדובעו ותרוחס-ינוק ינפ תא לביק הב וקוחצ"תבו

 וילכ .ותסנרפ תא ואיגשה הייקנו הפי תונמאב הלבגש

 (ולש םלגה .רמוח היה שדחו ףיסכמ חפ) ויה םיקירבמ
 תגוצת םיבשותה בל תמושת הכשמ דוחייבו הילכו הנוע לכ

 אלטנה ןמל ,קיהבמ חפמ חבטמ ילכ :ולש "חספ"ינפל,,ה

 תויפמופו תודיטשפל (ךילאקעב) םיסופד דע םידי תליטנל

 םידכו םיקומצה-ןייל תוננסמ ,המדאה יחופת תא ןהב דרגל

 תולילב ,ףרוחה .תנועב :ץצונו קירבמ לכה -- תיציב-תקילשל

 ילגרל ריהב רוא חטיש גלשה תינונבל קרש םיננועמ םינבל
 ולש היחחפה ינפלש קפלדה לע ויה םייוצמ ,"םירדח,,ה ידלי
 םינטקו םילודג ,די-יסנפ יגוס לכ -- יברה בוחר תליחתבש

 הכז .םתוא :תודמחמ ןבר תיב לש תוקונית יניעו םיעצוממו

 רפכב בשייתה .לארשיל תולעלו ץיבשואמ רוזחל בייל םוחנ

 .ומלוע-תיבל רטפנ םשו תובוחר דיל הימסמ

 תאו ךונייה .רד תא :השרוב תרכוז םידוהי םיאפור ינש

 תאופרל ןוכמב םהל הנתינ אפרל תושרה .ןומולוס םלושמ 'רד

 -  רקיעבו םירחא  םיבר םיאפוו םלוא .טשפדובב ףוגה

 "וחימ תאו םהיבואכמ תאו םהיאולחת תא ואפיר תוינאפור
 םתס אלו .היה לכימ םהל שאר .בושייה ידוהי לש םהיש
 .אפרל לאפר ךאלממ תושר לביקש החוממ אפור אלא אפור
 תעפושמ .התיה השרובש תוינאפורהו םיאפורה רתיו לכימ
 תיגוסיע : תויתיב תופורתב םהילוחל הכורא ולעה ,םהב

 ,חותפ .עצפ לע תינלפסאו הירט הכמו הרובחל תנמשמ

 םוח .ראוצ יבואכמל -- המחו שאר יבאכל הרק תשובחת
 ובג לע ,ףוגל ביבסמ ןיכרוכש בטרומ ןידסב םידירומ היה
 -פרמה תושרל תופורת יתש ובציתה -- םוחה תולעב .ונטבו

 תועקותה תוקולע וא ןידסה לע םירזפמ ויהש תרזח :םיא
 תוניטקמ ,ומד תא תצצומו הלוחה ףוגב הקבדהה ירותפכ תא
 השרובב) השרקה ענומ רמוח רועה ךותל תוקירזמו וצחל תא
 הריאשמו ערה םדה תא תצצומ הקולעהש ונימאה היאפור

 : קודבה יעצמאה אב ,וליעוה אל ל"נה םינשה םא (בוטה תא
 לכ םג ושמיש יופיר ירמח דיל .(סעקנאב) אנמואד ינרק
 ןתיבכ יפלש םיתותפ תליבט וא םילחג יוביכ ,תושיחל ינימ
 אל הזמ ץוח .ל"'ר 'ןישיב ןיערמ, ןאכ ןיא םא ועדי םתעיקשו

 ןזואל לוגנרתה תציבמ הנשמב תויונמה תופורתה לכ ורסח
 ,האופרל ועינצהש םימרכ תרופצ ,הניש ידודנל לעושה ןשו

 ויהש הנבלחו תלחשו ףטנ תונצנצ ,תונליא בקרו המגולמ
 .ןמשב םיככרמו םישבוחו םירוז ,םיקזובו םיפלזמו םיפטנמ
 ימחרל ונפ וליעוה אל תורוזמהו הכוראהו ןיציקה לכ ולכשכ

 שדוק ןורא ינפל םילהת יקרפ ורמאו םידוהי ןינמ וסניכ ,םימש

 חלשיש הלעמ לש םילוח אפורמ םישקבמו החוורל חותפ

 .ינולפ ןב ינולפל המלש האופר
 ץילמהל םהב וריצפהו החונמ ונתנ אל רפע ינכושל םג
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 .םימחרה תדמ ינפל ,הסיסג ירופרפב קבאנה לש ורשוי

 לבוטו חדוקה הלוחה תא החפשמה ינב םיפיקמ העש התוא

 הז רשק םהל ןיאש הייזה ירבד ויפמ טילפמו הרק העיזב

 הלוחה חנ עתפל .ומוח יודב לתפנ ,טמקתמו ןווכתמ ,הזל

 הדבע המישנהש ,והזח ,דורול םודאמ רבוע וינפ ןוג ,ופעזמ

 עימשמ ליחתהו רשיתה םימי המכ ךשמ םירדס אלל וב

 ויתפש ,ןטאל תוחתפנ ,ןכל םדוק ומצעתנש םיניעה ,תומישנ

 ..םימ :ןהיניבמ תפלשנ תישירח לוק תבו תוצפנ תושביה

 אפורהו החוורל םה ףא םימשונ תיבה ינב ,רבע רבשמה

 לע םיבצינה תא וכירדהו ןמזה לכ ודמעש תינאפורה וא

 ינבל תוארוה םינתונ ,ישפנ קופיס לש ךויח םיכייחמ הלוחה

 םילוחל הרזע שיגהלו אובל מ"ע תיבה תא םיבזועו תיבה

 .םהמ התקונ אל השרובש ,םירחא
 םירודכ ,חקורה ידיב ושענ אלש תופורתה עיפוהב

 ינש תיב לכש ,תונצנצהו תואספוקב םימותחו םיזורא תופיטו

 תיבה תופורת ותחפ ,תחקרמ תיב ןהל שמיש השרובב

 .םהילוחל םיטפצר 'ומשר, םיאפורה רבחו תימצע תרצותמ

 יבא,ו ןומדקה אפורה סטארקופיה םאש ,אפורה לכימ 'ר

 ריכה אל (י'ד"בארה לש הלבקה רדס,ב טרקופא) "האופרה

 הרזע,,ב ויתונורקעל היה ןמאנ -- עבשנ אל ותעובש תאו

 : דיעיו ןמקלד הרקמה אובי -- "שוחל
 םיינויצה ויללעמ ללגב לכימ לע בובד היהש ש"התוכ

 םתס וא ,השרוב ינב ןושל לע ריגשהש ,תירבעה לע רקיעהו

 ובלב הננק םעט אלל הניט וא ('םגיח, יאדווב) םנח תאנש

 .רד םגש ריעב רבדה עדויהב .בכשמל לפנו הלח ,וילע

 אנתה תצעכ לאכימ 'ר השע -- ולצא רקיב ינויצה ןומולוס

 אציו םק -- 'חמשת לא ךביא לופנב, (םכחה ירבד לע רזוחה)
 טישוהל לודגה ףלוו 'ר התיב אביו הלעיו וידיב וילכו אוה

 - 'החוד שפנ חוקיפ,ש ךדמלל ,ינויצה ונבל תיאופר הרזע
 ...תונויצ

 +לא ,עדונ אל + האופרל ותונבבוח תא לכימ חקל ןינמ
 העדה תא ךירפהש ,ל''ז ךונייה .רדב אנקתהש חינהל רשפאש
 ללחמו 'רפוכ, תצק תוחפל תויהל ךירצ רוטקודש ,תלבוקמה

 עסנו היה תווצמ רמוש אפורה ךונייה 'ר וליאו -- תבש

 השובח ותשא .הנטק העיספב לגרב רזחו ןידה יפל ,תבשב

 םתרסמש םימותיו םיינע םירענב הכמתו תירכנ האפ התיה

 השרובמ םינישה אפרמ ,ץנאג ארזע) .םיניש יופיר דומלל

 ויה -- םינדריה ידיב יובש היהש ןויצע שוגמ בואט .רדו
 ,ךונייה .רדל היה הולנ לכימ .םידלי םהל ןיאב ,היצמואמ

 םג ןיבהו תונתיגה תופורתה ירחא בקע ,תולחמב ןיינעתה
 -ידב תעב והאר ש"הוכ) .אתאופרד אבילא הזונגאיד עובקל

 לאשו ותריטפ רחאל לגופ בייל 'ר לש וילוח תטמ תא ותק

 ימי ךלהמו ויתופורתו ולבס ,ותלחמ יטרפ לע בר ןויעב שרדו
 ןמסו רקיחו ןזיא ,םילוחה רתי םע השע ןכ .םינורחאה וייח
 .השרוב ידוהיל בר רזעל ןהב יהיו ויתועומש תא ובלב

= 
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 םש ויהש םיכהזה לכ רגופ היהש -- /'רוגפ הז,
 (ל"ה פייר רי'ש)

 וינבא יקוצ -- השרוב ינפ לע ףקשנה סורטיפה רה
 םיהבגתמה הנדור ירה רבעל החרזמ"םורד םיכלוהו םיכשמתמ
 ,םיצורעבו םיקיקנב ,תויאיגבו םיקמעב םש ,םיטפרקה זכרמב
 הרשועמ תצקמ היה ןומט ,םהיוגחו רוגמ יעלס לש םהיתולגרמל
 .בהזה ,הרקיה תכתמה : תבחרומה הירגנוה תוכלמ לש יעבטה
 יצברמב םירוכה יניעל ומצע תא הליג אל הז ץצונ רמוח

 תובכשבש םיעיקבב ,הרגמ ץונצנב םיקיהבמ םידיגב ץראוקה
 םיקירבמ טיריפ ינבא לש םיספסוחמ םישוג .םירהה ידבור

 .השרובל לבכר תונורק יבג לע םירבעומו תורכמהמ םיאצומ

 הנדור ירה יאיש ןיב רבעמהש ואצמ הירגנוה יסדנהמ
 תורפע תלבוהל ךרדה תא םהל רצקי השרוב ךאוב סורטיפהו

 םקוה ךכ םשל .טשפדוב תופרצמב םנוניסלו םקוקיזל ,בהזה
 .רפעל םתכיפהו טיריפה ישיבג תניחטל קנע ר"חיב השרובב

 להנמ) "טיריפדונימ, איה תימיכורטפ הרבח לש הלעפמ
 .(רטכורפ םיחאה לש יעיברה םהיחא היה "הנחט,,ה

 הלא םירוזא תסיפת םע םג קספוה אל "טיריפדונימ,
 ידוהי וחיורה המו .ןונאירט ימכסה תובקעב םינמורה י"ע

 םילעופמ ץוח םולכ אלו טעמכ -- ? הז םירידא לעפממ השרוב
 הפפורתהש הסנרפה תמחמש םידחא ,(שממ) "םירוחש,,
 הרשע םיתש ועקתנו םינמורה םילעופל ופרטצהו ודמע םהידיב
 םהידגב תא קיבדהש רופא קבא יננע ךותב הממיב תועש
 תא ההכה ,םפא יריחנ תא םתסו םהינפ תא ריחשהו םפוגל
 .םהלש המישנה ילכ דעב רגסו םהיניע

 ךרד םרזומה ימורדה בהזהמ השרוב ידוהי ועדי המ

 ,לירעב לש ומוהיזו ותירורחש דבלמ ,הכותב ןחטנו םריע

 בר תיבב ויה םיפוצ תבכרב םיעסונה + הנחטה ילעופמ דחא

 "לזיקה, ינבא ישוג תושודגה תונורקבו תודמהו תומוקה
 (וביט תא םיעדוי ןיאש תיכשמ ןבאל השרובב לבוקמ  חנומ)
 -- תוקירבו -- הנוילעה המוקבש ךראמ חתפב תומלענה

 .קחרמב םיעלבנו םירהה ןוויכל הרזח לאשמש רבעממ םתאצב

 ינבא, תא ודיל לטנ אלש השרובב שיא טעמכ היה אל

 ללשב קירבמ יעלס שוג ומצעל דירוה ךכב הצרש לכ ,"בהזה

 םג אלא דבלב בהז אלו ,וכותב בהזש םימסק ןבא ,ויעבצ

 ירוריפ ,הניסרחו הניטלפו תרפועו לידב תשוחנו ץבא יריגרג

 ףלקל לגוסמ וניאו וב םיברועמ ,םהל םיפסכנ לכהש ףסכ
 ,ךפוהו בהזב וב ךפוה אוה .ונמיה ריעז קיקלח קר ולו ומצעל

 הסנמו םש שקבמ הפ שפחמ ,הבושמ יצונצנב ויניע תא ןיזמ
 .אושלו -- םירורהזה יפלאמ .ץצונ ריגרג ועבצאב דוכלל

 תורסנמ

 (ט ב ב""יהד) יייתתנ םיצעה יתרוכל םיבטוחל,,

 םהיתורוק -- הריעבלו הישעתל םיצע-יתובע תורעי
 ,רוסינה תונוכמ םהו "םירטאג,ה יניש תחתמ לא ואבוה

 תוחולו הינב יצעו םישרק וקפיס וללה .םידוהי לש םהיתורסנמב

 ("ןטאל,, םייורקה םיקד תוטומ) הקסה יצע תרושנו תורוקו

 השרוב לש (הינועו) הרשוע

 קוזבל -- הריסנה תעשב םירשונה ץע יריגרג איהו -- תרוסנו
 ירחא םידעומו תותבש יברעב םיינעה יתב תופצר תא םהב
 .יתיב שומישל םינורחאהו אוציל םינושארה -- הפיטשו הציחר

 םיידוהיה םהילעבל השרובב ורסינ הריסנ יתב הרשעכ
 םהיפנע ץוציק רחאל ,םתעידג םוקממ ורבעוהש םהיצע תא
 וסיוגש ,ויה השרוב ייוג -- םיצצקמה .םהילעמ םתפילק תרסהו
 ,ףרוחה ישדחב כ"דב הלחש םיצעה תלפה תנועב וז הרטמל
 תורעיב הדובעה תומוקמ .גלשה תקלח לע םתרבעהב לקהל ידכ
 הדידמהו הציצקה תולעפמ לע םינוממהו "ןעיטאב,, םשב ועדונ
 ראותו ויה םידוהי -- תורעיהמ תאצומה םיצעה תומכ תכרעהו
 ,ןוטלשו תונדור תצקמש דובכ לש יוניכ ,"רעפאש,, ,םהל דחוימ
 .ונמיה ףדונ הוצמו לשומ חירש יוניכ אוה -- "רעפאש,, יכ
 הנבילהו הטישה ,חושאה יצעו תונליאה תתירכב הדובעה ישדח
 תביבסבש םירהה תא ורטיעש םיטחמ-ינליא ראשו גואהו
 -בועלו םילעבל ,ויה החוורו עפש ישדח ,ולא םישדח ,השרוב
 ומרז םהילאש ,תויונחה ילעבלו הדובעה ילהנמל ןהו םהיז
 .םהילהנמו םילעופה יפסכ

 השרובב שממ לש בהז

 (ה ט עשוהי) 'םידוקנ היה שבי -- םדיצ םחל לכו,

 היה רמוג השרובבש םעה יטושפמ דחא ,סעטיא לקנעי

 .פ"עב םעדי ףאו םוי ידמ םילהת רפסבש םיקלחה תשמח לכ
 תא תויחהל ידכ הקפיס אלש אלא ,ול התיה העובק ותסנרפ

 ליח תשא ותשאש םרג ולזמ .קחודבו םוצמצה םא יכ ,הילעב

 םירוגמה רדח .ךשנב הפכ תאו רחסמב החליש הידיו התיה

 תחתמ הלק הצצה .םהינימל תוטובע אלמתנ ,ידיחיה ,הלש

 אוה םיצירפ תרעמ ךותבש ושפנב המיד תונוראבו תוטימל

 -נרוק ,םישיטפו (תופליכ) תוניפאצ ,תומודרקו םיניזרג : יוצמ

 ידכ םוניהרה םייוגהש תיחשמ ילכ רתיו לזרב תוטומו םיס

 ? ותסנרפו (ודפנ תוקוחר םיתעלש) םהימולשת תא חיטבהל

 -לכמב ,תורשכה לע חיגשמ ןיעכ ,ונייהד ,ראר'רשכ,, רמוא יוה

 השועו לעופ םג אלא ,חיגשמ םתס אלו ,לכימ לש ונאצ תוא

 תא איפקמ ,ןאצו רקב בלוח ,בלחה ירצומ תרשכהב קסועו

 האמחה תא ץבחמו תודרואה תא חיתרמ ,תוניבג ןבגמו םבלח

 .ןאצה בלחמ -- הנבלהו רקב בלח לש איהו הבוהצה --

 הנקמה ףסאיהב ,ותסה תומי תישארב ,ס'אטיא לקנעי ותוא

 ותיבל לקנעי םג רזוח -- םהילעבל םתרזחהו ןאצה ףיטעהו

 תנכהב הל עייסמ ,ותיב תרקע אטיא לש התבכרמל םתרנו

 ותא איבה הנינילפהמ .ףרוחה יכרצ -- הזמ רתויו גחה יכרצ

 דועו האמחו הדרואו הזנירב םע הנויבה ,ץימחהש בויסנ תיבח

 הניא הטיאש ,ףרוחה ישדחב תפה תא םהב תפלל בלח ירבד

 לכאמ ידכ ותפוא איהש םחלה אוה הטיא לש תפה .תלשבמ

 לע דמועה הזגראב ותאיבחמ איה ותיפא רחאל .םייעובש

 עיגה םרט דוע םלענו עלבנ ירט םחלש ,טושפ םעטמ ,םילגלג

 שממ ,םימי ךיראמו לכאנו ןחטנו סעלנ -- ןשיה וליאו םיינשל

 תא ."ואיצות שדח ינפמ ןשיו ןשונ ןשי םתלכאו :בותככ

 אל םדאו התלמש ילפק ןיב הטיא הריתסמ זגראל חתפמה
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 רבד לעכ זגראה רבעל ץיצמ לקנעי .וימימ ותחיתפב דבכתנ

 ,דבלב ותוארל אלא ונכתב שמתשהל תושר ול ןיאש ,השודקבש

 וב תונהל ,ןחלושה לע והחינתו םשמ והאיצות הטיאש דע
 .הלעב תאו המצע תא

 ויניש תצקמש ותיב תוונ יגזאב לקנעי ןנואתהב םלוא

 ,םחלה לש ותוישק ינפב דומעל תולוכי ןניא ויפ יתכריב ודרשש

 הטיא ול הנעת -- הרבככ תובוקנה ויתועתלמל ענכיהל ברסמה

 ול בטומש ,הירופ ןפגכ תשא ,ןח תלעיל האיכ ,הבוט הצעב

 קרמב וא ,אירוקיצה אוה ,הפקב הליחת ותורשל לקנעיל

 תאצ םע .ותרגרגל בטויו וינישל חוורו ותליכא םדוק ,ןילופה

 דופר רונתה לע הלעב לקנעי תא הטיא התיה הלעמ גחה

 ,ןשיו בכש םש .טובעב הלצא םינוחה ("ןיצוק,,ה) רמצה ילכ

 ירפס ודריו ולגלגתה םשמו ותנמ תא ותשא ול השיגה םשל

 היה דרוי תיברעו תירחש .הפ לעב םרמאש םימלש םילהת
 תא ללפתהל ןוילעה נ"כהיבל וידעצ ןיכמו ורונת ימורממ

 היה רזוח תותבשב .םילהתה יקרפ תא םילשהלו רובצב ותלפת

 .לוחה תומיב ןרמאש דוד תולהת לכ לע

 .תוכוסה ירחא דע ודקפ אלו ורונתמ דרפנ חספה ינפל
 קוחצ תבו םירהה לא ויניע אשיו ויתובג םירה ,חספה ירחא

 רבעמ םשמ ,םיקחרממ :וינפ לע חתמתה היפיצו גנועו ןוצר לש

 םיריתסמ ,םימ ידבכנ ,םיהכ םיננע יפירע ,תועבגה תורשרשל
 ןרואהו הנבלהו הטישה תורעי יקמעממ ,םשמ ,ןהיתוגספ תא

 תועירבו הביחב עובקה םחרואל ,ול תארוקו הנינילפה ול תזמור

 ויתונפדש םיעורה ילהאמ דחאב ומוקמ תא סופתלו אובל

 הסורפ ןהילעו ןבלמ תרוצב תוקד תורוקמ ובלשנ תוכומנה

 .הילע םיחוטש תוטישו םינבלו םינרא תופילקש הביזעמ

 דימעהל םיבורקה םימיב אוה דיתע וז רעי תתקבב םש
 תוצא םהילע םיסרופש םידרזו תולקמו ץע"יעיקבמ הטמ ול

 דהש ויתולפת תא ללפתיו לקנעי ול בשיי וז הטמ לע .םירה

 םירה יוצק דע םייתפשמ יתכרימ רבועו ךלוהו טשופ םלוק

 םרזפיו םימשה ףוע אשי םילהתה יקרפ תומיענ .םיעלס יקיקנו

 לכאי םש .םאיבי תויאגה יקיפא דעו תונליאה תורמצ ןיב
 ראשו ןאצ בלחו רקב תאמחב הנמיעטהש רחאל ותגילממ תא

 ץמחומ בויסנב ונואמצ תא רובשיו וילעב תואלכמ תורד תבונת

 ץע-טיבעב ךפהש בלחה תא תודורפה וידי תועבצאב ללומיו

 ,הלילסו הלילב ,השילו השיחב ירחאש ,הפקמ שוגל ,קנע

 רייתשנש קוריה לזונה ןמ ואיצומש ,ןבל רודכ ןימ ודיב לגלגתמ
 ילעב ינפמ ורמשל ץע לדגמ שארב וסרופ ,ןבלה בלחהמ
 ותושעל ורישכהלו ושביל ידכ םגו ,הוחו םדא ינבב ,הואתה
 .רחוסל תרבוע המיעטו ,הפירח הזנירב

 הניהכת תובא יסיכו -- ''רפוב ולכא תובא,

 ותבשו ורחסמ בגאו היה רחוס ותשא הטיאו לקנעי לש םנב
 -בורה םידוהי הברה לש םגהנמכ ומצע תא האר תולובגה דיל

 הרוחס ריבעהל ןירוח ןב ,תולובגה ונייהד םייתפשמה לצא םיצ

 .הספתג -- הרוחסה הספתנ .לובגה ירמוש יניעמ המילעהלו

 "םייובש ןוידפ,ל הפוק הדמע -- ותלקלקב ריבעמה ספתנ

 .ודצל
 תולובגבש תובר תודוקנב ללמוא דוצמ ךרעייו םויה יהיו

 םידוצינה תומש ןיבו ודכלנ י"בחא ; הינמור-היכ'צ-ןילופ
 "ותבש,, ימיבש הרק ןכ .הטיאו לקנעי לש םנב םש םג ססונתה

 ירוה לש םביט הל עדונש) היומסה הרבחה לש תחלשמ האב

 ורפיסו (...םיינע םניא לבא ,םיטושפ םישנא םהש ,ריסאה

 'ה תרזעב ,םה םיוקמ םלוא םנבל עריאש המ רעצב םירוהל

 -- םנב תלואג ןעמל םדי תא חותפל םהילעש אלא ,וליצהל

 הזפחנ הטיא אמא .הלואגה ול הלעתש םוכסב ובקנ םגו

 ,ןנכתמ ןקירהו םרתס תונפמ "היתואקמזופ, לכ תא האיצוהו

 יל ואיצוהו וחק :םהל רמאתו ,םינש ג"ע םינש הכסחש רצוא

 ילכ לכ תא היתוטמל תחתמ הפלש -- יד ורמא אלשמ .ינב תא

 התולהש ףסכה תרומת טובעב הלצא וחינה םייוגהש הדובעה

 .ינב תא תוארל ינוצרבש ,ולט :הרמאו םהל

 .וקלתסנו םהיקשל -- םילכהו םתדנופאל וסנכוה תועבטמה

 וירוה תיב חתפב ןבה דמע חספה גחל בורק ,רפסמ םימי רובעכ

 גחב םלצא חראתהל ואבש ,ותחפשמו אוה (דחא רדח וב תיב)

 הריעה ,םירצמ תאיצי רופיס רחאל ,רדסל םתבשב .חספה

 תיטרפה םירצמ תאיצימ אוה ףא רפסיש יאדכש הנבל םאה

 השעמה ,ונ ? האיצי הזיא : תוהמת םיניע הילע ןבה הלת .ולש

 התא ,תקחישש ,,םיאובחמה,, קחשמ בקע ךילע רזגנש רסאמב

 ,ן[בה הארשמ .טגיסו בוחאר ,ןיסאיו יאמולוק ןיב םש ,ךיעירו

 המיד המד יכ ,הבילעמה תושחרתהה תא וירוהמ ריתסהל ץפחש

 הפוקה הדסונ ךכ םשל אלהש ,ועיגה אל וירוה ינזאלש ושפנב

 .ואלכ רובל תדרמ ותאדפש ,איהו הירבח יפסכמ האלמתנש

 ולפנש ,"וב ואלפוה םיסנ בור,,ש ברעב םהל עדונ םבל תנגמל

 םוגיצהו המרמב םפסכ תא םהמ ואיצוהש הלווע ינב ינפל ןברק
 .קיר ילככ

 יימשגה רירומו חורה םישמ

 דירומו חורה בישמ,, הדימעה תלפתבש הרכזאה תא

 אוהש עגרב לארשימ םדאש ,תומושר ישרוד םישרפמ "םשגה

 ינינע םע וקוסיע תא קלסמו קסופ -- בישמו ותנשממ קיספמ

 -שגה -- "םשג,ה תא דירומ אוה דימ -- תוינחורה -- חורה

 .המוקמב האבש ,תוימ

 ש"בירה תאובנ :חורה םוחתב קוסעל וניברה ונכרדב ונא

 ,השרוב לש התדמח תנגב חומצל הדיתעש תודיסחה לע

 תוניעמו תורהנ דיל ,תורעיו תודש ןיב התבש םוקמב הונדמעה

 תנפ לא הסינכו רבעמ יכרד ונבצה ,רהבו העקבב םיאצוי

 דומלתו תונויצ ,ןויצל הפיאשו םינמש תישאר הונאלמ ,וז דמח

 םלוכ לעמו השרובב םיכורכ ודרי םיבוט םישעמו תוקדצ ,הרות

 םשארב ונדימעהב תקהבומ תודיסחב הידוהי תא ונמטיפ

 -- תודיסחה דסיימל יעיבש רוד תנרוק תיר"ומדא תוישיא

 דירונו תאזה חורה תא בישנו אבה -- השודגו האלמ תוינחור

 ירהש ,חורה ןמ קלח איה ףאש תוימשגה -- םשגה ןמ תצקמ

 ןמיז ,(השרובב ול ויה םינב ינשש) ןיידה ןרוהנייא םייח 'ר

 םתשגב םנחלוש לעמ דרי אלש ,"תיבה תכרב,, ורפס תא םהל

 :ונימכח ועבק רבכו "האולמו ץראה,מ 'ה תנתממ םועטל

 לע הלע המ הארנו אופא ,הבה ."הרות ןיא -- חמק ןיא םא,,

 לכא,, איבנה לאקזחי .םפוג לע הלעש שובלה והמו םנחלוש

 השרובב לבא -- "הירכז תא השבל םיקלא חורו,, "הלגמה תא

 .-- םגהנמכ םישבולו םכרדכ םילכוא

 םהילענו םהיתועבגמו םהישובלמ ,םהיתשמו םהילכאמ לרהו

 ; םהילגרב רשא
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 השרובב ושבל רשא םידגבה הלאו

 לכא ,םירישעל םירישע ידגב ,םיינעל םיינע ידגבו
 (אל -- םיינעל םירישעד) אל -- םירישעל םיינעד

 (:טכ ןיבוריע .זמ תבש)

 השרובמ ,שרומרמ ידוהי תא הדחיא הדיחא תשובלת םנמא
 המדנ םלוא -- הנוילעה הסיטה תעקב תוצראל דע חרזמבש
 וישובלמ תשיבלמ ,יאשרובה תא ןייצמ דחוימ והשמש היה
 ליגר יתלב ןח ול הוושמה ,וילענ תליענ דע ויתועבגמ תשיבחו
 ומצע לע ךשומ אוה ופוג לע הלעמ אוהש ושובל םע דחיו
 | .ול קינעהל תלגוסמ השרוב קרש ,דסח לש טוח

 םירישעד,, ןיבוריעב ארמגה תסריג תא וקידצה השרובב

 הרבעש שמושמ דגב תחקמ ענמנ השרובמ ינע יכ ,"אל םיינעל

 -- והז הנה :ורמאיו וילע ועיבצי אמש ,רישעה ידימ ותרוצ

 לש רוחיאב ,בתוכל רסמ לארשיב יאשרוב בושח) ...היה ילש

 ינולפל ורסמ ,ולש טמאסה תעבגמ קחתשהשכש הנש םיששכ

 ןוצר ךותמ) ...ותריטפ םוי דע ואשנש (השרובמ בושח דאמ)
 .(הביתכל רמוח רוסמל

 : םיטפרקה תודרומ ינש יבושייב התיה המוד תשובלתה
 םהיתועבגמ ,םהבש םידיסח ;טמאס וא דבלמ םיהובג םיעבוכ

 תפנצמב םתוא םיפילחמ ויה ףרוחב .העבג ןיעכ ויה םילגעתמ

 יליעמ .תלוכיה יפל לכה -- םירחאו יסרפ ,לבופ וא םישבכ רוע

 רמוח םגש אלא .ר"יפע (ןתשפ יטוחמ יושע לוז גירא) "גייצ,,

 התיה היוצמ הטורפהש הלא רובע םיטייחה ןחלוש לע רזגנ רקי
 | .םלצא

 לש "ויתודבכמ, ראשו םייפגמו םילענ יבגל ןידה אוה

 וסיכ יפל ותוסכ -- ףרוחבכ ץיקב ,ופוג לע הלעמ היהש ידוהיה

 -ידנה ןמ השרובב התיה אל תומצעה תיתחת דע רוקה תסינכו

 ימ -- ותרק ינפלו,, קוספה לש ושוריפ תא וניבה בטיהו תור

 ."דומעי

 היה עודי דצ לא דצמ דגבה תכיפה דוס :דגבל דגבמו

 הכיפה (...ןמזמ ךופה ינשה דצה אצמנ םימעפלש) השרובב

 - בותכ ןכ יכ ,ןוצרמ הכיפהל םירופב חכפה סנואמ תאז

 היעושעשל הקפתסה הימי לכב םאש עמשמ ,"אוה ךופהנו,

 תרצותמ תשופחתב (וננושלב -- "ליפש םירופ,,) םירופ יקחשמב
 ךופה וא לואש עבוכ ,ץוחבמ הנטבה םע ליעמה תכיפה : תיב

 םייתסמה ויתפש לע קיחצמ זרוח ןומזפו םינפה לע חיפ הברהו

 אלו הרוגא יל ונת / לוח םוי רחמו םירופ םויה,, :דחא זורחב

 תרחא חור ,עדוגה ןקחשה עיפוהש רחאל םלוא / לואשל ףיסוא

 הררקתנ אלו הברקב המעפ ןורטאית חור השרוב לע הדרי

 .הלשמ תומיב המיקהש דע התעד

 למיירטשה

 (זי דכ לאקזחי) ''ךילע שובח ךראפ,

 ,למיירטשה לש ויתורוקמ לע ושרד אלו ורקח אל השרובב

 הילושבו העצמאב הל הטלוב רוחש סלטא תפיכש וז תפנצמ

 וטשפש םיילגרה תופכ לש ןרוע תוצק וא ןווג ימוחש תובנז

 עיגה ךרדה וזיא ולאש אל ןכ ומכ .םהל תועודי יתלב תויחמ

 דחא הויצ םשש חרזממ םא ,הידוהי שאר לע הלעו השרובל

 ה שרוב ןורכז רפס

 לע תולעהל םידוהיה לע ,םיררוצה "םיראצ,,ה ןודז יכלממ
 לארשי תיבל ןולק תואלו רכיה ןמיסל תובנזה תפינצ םדקדק
 הימפסאמ לארשי תאצבו ברעמהמ וכרד השעש וא ,םייוגה ןיב

 םתלגלג תא ראפמ היהש ריעשה עבוכה תא איצוה העשרה |
 םידוהיה יתבל וסנכנ וללה תועבגמה יראפ .דרפס יליצא לש
 םהישאר תא רטעיו וידגב ןיב אוביו םינמזה ןמ ןמזב השרובב
 עבקתנו גהנמכ ועקתשנ ,םבל תחמש ימיבו םידעומבו תותבשב
 וניא שיאו תידיסחה הבורדרגה תא רשעיו השבלהה תכרעמב
 בנז ץרוק ונממש ותבצחמ רוכ לע רהרה ןעמל עגר דבאמ
 רדהל ידכ הרועל התוסכ תא הבדנתהש הבוטה היחה לעו רקיה
 .םהינפ תא

 :םיינעה לש םתגאד תאז התיה ,הבשחמל םבל וניפ םא

 וב םויל הפצמו ואצמיה םוקמב למיירטשה אוה ןופצ םנמא

 המ ותרוצ לבא ,ושאר לע חנויו לעויו ואובחממ דובכב אצי

 רועהו ונממ רפסמ תורעש תוחרקנ תבש ידמ -- ? הילע אהת

 םידרפנו םילדלדימ םירשונ וירביאש ויתוצקו ףשחנו ךלוה

 ידבע,,ה תא ךפהש "רתכ,,ה הז ,למיירטשהו םימיה וכראי אלו

 םירופה ימיל קר אוה ונמזש תצלפמל ותוא ךופהי ,"ךלמ ןב,,ל

 תואגב םהל םיחונינ ,םיעבוכה תבית איה ,העבכמבש דועב

 םהיתובנזש ,היכרבאו השרוב ידיגנ לש םהילמיירטש םיריבג

 ,םומע םוחו ריהב בהוצ ינווג העורזה םתימומחשב םיקירבמה
 םזכרממ תואשנתמ טמאסהו ישמה תופיכו םאולימ לע םיבשוי

 .הלעמ יפלכ ,תולדג ךרד ,ןמצע תופקוזו

 רתכ,, ןיעכ יהיו רוהטה ףינצה תולעמב הלעתנ םייתניב

 ויתחתמ הנכושה םימש תאריל רכיה ןמיסו ויאשונל "הרות

 -יירטשה שבוח וארנ תובוחרבו תושמשה ןיב תבש ברע אובבו

 האב זא .םהיתבל ובושיו םירהה ייוג םהמ וקלתסנ ,םילמ

 ןיב וניחבה אל אלפ חרואבו למיירטשה לש הלודגה ותעש

 לש הז ןיבל ,דירפ לסוי לש םיציצה עבשו אלמה למיירטש

 ויתובנז ללבודמ ,ההדהו טפורמה למיירטשה ,ס'השמ ףלוו

 רשא השרובב ידוהי היה אלש טעמכ .בוהצה ויתורעש קחשו

 הנומאב דשחנ הז שאר -- למיירטש שבח אלו השא אשנ
 .םלוע ילק ןיב בשחנו המוגפ

 ה"ע וניבר השמש ,רבדב קפס לכ היה אל השרובב

 אוה שחתה לש ויתובנזמ יאדוב) ושארל ףטע למיירטש

 ורועמש .הלש ןינווגב ראפתמו ששש ,םוגרתבש אנוגססה

 .(..הלעמלמ והסיכו ןכשמה הסכמ השענ

 ,םהיניד ירפסב םוקמ למיירטשה ספת םימיה תצורמב

 אבא,, :וז ןוגכ "ת"וש,ל הכלה העבקנו שרומרמ ינייד לש

 ול םלישש רחאו ןתוחמה ח"ע ,ונב רובע למיירטש הנקש

 וא למיירטטשה תא ול ריזחהל ךירצה -- הליבחה הדרפתנ

 ושבחל אל ידכ -- למיירטש םישבוח המל,, ."ותרומת תא

 ךמתסהב (ח''ירהמ יטוקיל) "תוליבאל רכיה אהיו ןוזח תבשב

 ןתחה הז םעטמש שרומרמב רחא בר קספ ל"'נה ןידל סחיתהבו

 האריי אלש ידכ ןוזח תבשב ותוא שבוח הנותחה ינפל תבשב

 .לבאתמכ
 וניבה אלו ועדי אל ומש שוריפש הלעמל וניאר םנמא

 למיירטש םיטוע המל : ןוקירטונב שדוקמ םשכ והושרד ךכיפל

 תבש יכ ,ןיליפת הב ןיחינמ ןיאש לע התוצפל ידכ + תבשב

 קוספה תא ושרד דועו .ןיליפת םוקמב למיירטש תובית ישאר

 למיירטש ת"ר י'יחמש ךא תייהו,, :םילגר שולשל ךומסב רמאנה

 .למיירטשה לש ורכז הזו ומש הז -- תונותח םידעומ



 רפס

 ירעב אל םא ,ורפתנ םהידגבש ,םידיגנה תא חיננ בוש

 -ושנו םהיתונב תולמשל המודב ,רבדל םיחמומ לצא שרומרמ

 וקפיס םייחו ןייטשגיבור והילא זא -- ץוחה ןמ ןאיבהש םהית

 לצא) השרובב ונקנ רחבומה ןמ םיגירא .םתחתלמ יצפח תא

 םינוש םינווגב (דועו ס'דוד ליסוי לשיפ ,רגרבצרו לירעב
 : לוחה תומיב ףא םיתעלו םידעומב ,תותבשב םהב ואציו
 תיישעב םירדהמהו םירתפוכמ םהיתויזחו םיקיהבמ םהיליעמ
 ,לאמש דצבש הסיכל היזחה רותפכמ ויה םיריבעמ םשור
 ןועש הלתנ והצקבש ,ףסכ וא בהזמ תרשרש ,ןוסכלאב
 ,העש לע לאושל עידומ היה בל ץפחבו ,ל"נה תוכתמהמ

 םכרואל םידדוחמו הטמלמ םיתופח םיסנכמה .םינבומ םימעטמ

 ,ץצונ "סכוב,, וא "ורבש,, וא הכל ילענ יבג לע םיפחרמ
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 הלעמ ישנא הלא .םלגר תא הפיח אל םתס רוע .קיהבמו קירבמ |

 (עמשמב םרשב לע ולעהש המ לכ) םהידגב ? הטמ ישנאו --

 ןישועש רמוחה ןיממ "גייצ,, ןירוקש השק דבמ ויה םירופת --

 (תולקב ערקנו קחשנ ,ונממ קדו ,ךרעב ,סני'גה תא ונימיב

 האנ הפילח תומד ,טייחה לש ודי תחתמ שובלמה תאצב םנמא

 םיטמק םיטמק הב ולע רצק ןמז רובעכ םלוא ,ול התיה הארמל

 םינושארה םירוחה ועלגתנ ךא יהיו םהל לוכי אל ץהגמהו

 ליעמה לע ולעו ודדוגתהש ,םיאלטה לש םתעש םג העיגה

 יאלט,, תפוקת הפילחה לע הקפרתה זא .רוחאו םינפ םיסנכמהו

 םדקומ ןיא, לש ללכה םהילא הולנ אליממו "יאלט ג''ע

 הלטב הפילחהו ליגה יפל םניחבהל היה השקש ,"רחואמו

 .םומתסו היקדסו היתועיקב לע ואבצש תובחס םיששב

 (ילשמ) 'זותמהב שפנ קידצ עדוי,,

 ושאר לע למיירטשהו םתוקשהל םימה לא ויסוס ידוהי ךילומ םידעומבו תותבשב

 (שי) "ושארב תועושי עבוכו,,

 השקו ךר רמוחמ ידוהיה לש ושאר לע העבגתהש תעבגמה

 הז סג גרא) דבלמ וא םיתשפמ ,רמצמ -- השקה -- היה

 רמוחה .(דועו םילענ תנטבל ,םילדנסל ,תולימחל םג שמיש

 הז ןיממ עבוכ ,ףטלמה ועגמב םיענ ,טמאסה אוה ,ךרה

 ילעב ןורחאה תא .ותרוצל רזחו םיטמק ריאשה אל ולפקתהב

 ויה םירופת הילוש ,ותא הפיקהש הרותיתה .והושבח תלוכי

 .ויפויב ץצונו הלעמ יפלכ הבגתמ יעצמאה רקיעהו ןידע גיראב

 רתוי תבחרתמ התרתותש המדוקמ הכומנ הז גוסמ תועבגמ

 לע תועבגמה יראפ .טגיס ידיסח ישאר לע ר"יפע ,הלועו

 : םהיאשונ ידיל ורסמנ םלרוג ,השרוב ידוהי לש םהיתולגלוג
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 ,השיבחב דיפקמ אלא רישע אקוד ואל ,אוה םיעצמא לעב םא
 ףולחב ,ונתונ :ודצב ורכש ןתמו ושודיחב רמתשמ עבוכה ירה

 הלעשמ .עבוכ תינקל תגשמ ודי ןיאש ידוהיל הנתמב ,םינשה

 תוטטומתה התיה ופוסו ונממ דרי הרהמב אל שדחה שארה לע

 יואר וניאש עבוכ רמולכ ,"בירה,, תגרדל ותדיריו תוקרפתהו

 רוחש םיעבוכהו תועבגמה לש םעבצ .ותומד ןנוינ תמחמ ומשל

 םיאצוי) .םדקדק לע הארנ אלו טעמכ רחא ןווגמ תעבגמ .היה

 ,םימש לוע יקרופל ובשחנש רעונה ינבמ המכ ויה הז ללכמ

 תובא תיב תא דוקפל הניבוקובו הינוליסנרט ירעמ םבושב

 ועבוכ לשב בתוכה לש ולרוגב ולע תורורצ תורצ) .תוהמאו

 געלל -- עבוכה -- יהיו תוטעמ תועמב ושכרש קיהבמה
 .(הנינשלו לשמל -- ושבוחו סלקלו

 ומצמטצנו ונטקתנש תועבגמ םה ףא ושבח רדחה ידלי
 הלק השיבח םג םהמ וענמ אלש אלא ,םתובא ידקדק לע

 ,ףרוחב .םהינפ לע הסכמ תיקלח הרותיתש ,טקסקה תא ,החונו |

 םוקמה תא "המ'צוק,ה איה ,תפנצמה הספת רוקה ישדחב

 ותחרקל הקובד הרייתשנש הקימריל טרפ) שארה לע הנפתנש

 םהמ :לד ינפב עוש רכינ הז שאר יוסיכב םג .(ותחבגל וא

 הדמיצ הזירז די וא םישבכ תורוע ,םיתשפ ,רמצ םייושע

 ובכרו ולע תופנצמ םג לבא ; תפנצמ ןיעכ םהמ אצתו םיאולב

 .ינופצה םי יבלכו היסור-"ילבוס,,ו םייסרפ תורוע : םהישאר לע

 (םש) "...ךילגרב םישת ךילענו..,,

 רועמ ,תונידעו תוסג ,תונטקו תולודג ,ןהיגוסל םיילענ

 תוצוחב ןהילעונ י"ע וכרדנ ,הכל וא סכוב ,ורבי'ז וא טושפ

 -ילעבו םימלש ,םירלדנס ,םיפרפרש יבשוי תורשע .השרוב

 ילושב וארנ םאו ;םלגר ףכל יוסיכ השרוב ידוהיל וקפיס ,םומ

 (ךכ לשב הקצב אל םלגר) םיפחי םיכלהתמ תורצחבו םיתבה

 אל רלדנסל .ףחיתהל ופידעה תוחונ ךותמ -- םידליכ םירגובמ |

 ,(ותונמוא םש ול אב ונממש) לדנסה םע רשק לכ טעמכ היה

 תיבה תובחסמ ורפתנ ןישטאפ 'ה םהו םילדנסהש תמחמ

 םימיב םהילעונ תא ושמישו םישנה לש תוצורחה ןהידיכ

 וא ,הז םויב ופחיתנ אלש הדמב ,לדנסה תליענב םירוסאה
 ודרי ,םייוגה ילענ ןה ולוטסופ'ה םג .םהיקמזופב םיבורג ואצי

 -ינילפב הזנירבה ינצבח ,םידוהי המכ ילגר לע ולעו םירההמ

 ץלח ,הניטניפהמ ,םהמ דחא) ."השרוב ירברפ)  ירגו ,תונ

 .(הצרא ותולעב לענ הנושארה םעפב ולענב ויתולוטסופ תא

 תורבג ילענל רלדנס) ודיפקה דאמו תויונחב ונקנ םישנה ילענ

 תומלש םא ,"הדומ,,הו הדמה ,יפויה לע (השרובב היה אל

 ןחמשב ,תבשו דעומ ימיב השרוב תונב תאצב ,תויאצח וא

 וארג םיכלמ תונבכ -- ןבל שושמו ןגח םויב ןהיתורבח תא

 ןהיתומצ ילתלתב ,םעטב הלתנש ןטושיקב ,ןהיתולמש תורקיב

 םורתיו לענה לש הקרב רות אב זא -- םיספה תובינע יעולק

 : רמול ןתינו .תורענה לש םלשומה ןבוטיחב וקלח תא אוה ףא

 ..."םותמ ןהב שי -- שאר דעו לגר ףכמ,

 הידוהי יערכ וצעננ םיפגמ לש דחוימ גוסב .ןישטאלרבה

 הבע דבלמ תויושע תויליפנא ,"םישטלריב ה המה אלה --

 ,ןהב םיעיקבה תולגתהב .תוממחמו תודבכ ,רוע ספ וטשוקש

 תרומת וא םלגר תמורתכ םא ,םיינעה ילגר לע םכרד ואצמ

 ס'השמ ףלוו ןווכתנ וללה םי'צלרבה לע ,םהילע .הטורפ הוש

 הלוע םייוושש םי'צלריב יתושרב :רומאל ולשמ תא ותאשב

 השרוב

 יתב רובע יתינקש יצחה ילענ -- !דציכ -- םיבר םיפלאל
 אצ ;ג'ק עברכ ןלקשמו םיאיל תואמ שלשכ ולע הבישיוב

 םהיאלט לע ,םלקשמש ,ילש ןישטלריבה לש םכרע תא ךורעו

 ! ? עיגי ףסכ םוכס הזיאל -- ,ג"ק העבראכ ,םיברה
 קלחש ,ןולחה לע תקפוד הליחתה ותרקו ףרוחה ברקתהב

 רלדנסה תא הריזחמ וז הנוע ,ץיקה תומיב ומלענ ויתויגוגזמ
 תריקעו התנג תוקרי תשילתב ותשאל ותסה תועובשב עייסש)
 ולש ייטיטשראו,,ל (המדאה יחופתו םימושה ,םינונצה ,םילצבה

 הנוע,ה תא תחתופ תוררוצמו תולב םילענב האלטהה תכאלמו

 ותרופעמ לע השדח לענ םג הלוע יאלטל יאלט ןיב ."תרעובה

 לצא ןקתוהש "לייטרבוא,ה יכ ,וילגר תא הסכמו החילבמה

 -ילוס תא קדהמ ,"רטכירעה ,ה השנמ הילא לש ותדובע ןחלוש

 ,פעקזיימ -- "םירבכע ישאר,, תצקמ ףיסומ וא ,ץע ירמסמב הת
 לב ףרוחב :רבד לש וללכ .לזרב תוסרפב הבקע תא קזחמו

 אל -- תאזכ הנשי םאו) השרוב תובוחרב הפיחי לגר הארית
 קרש ותשאו דמלמב יממעה רופיסה רוכז ...התיב חתפמ אצת

 היינעה השרוב ...באב 'טב -- דחיב לייטל ואצי הנשב םעפ

 .(תאז החידב התמיא אל טעמכ

 רוכזת רוכז הז םג -- "שורו הנעל ,ידורמו יינע רכז,

 ושפנ הואתהש ונתונכשב ררוגתהש רענב השעמ :השרוב

 -- ויבורק תא רקבל ,שרומרמב גהנמכ ,דעומה לוחב עוסנל

 ליאשהל וינפל ותשקב שרופ ,ורבחל הנפ .ןיא וילגרל םיילענו

 ,הז "רמוחו לק,, תחקל ןיינמ -- .דבלב דחא םויל וילענ תא ול

 ףחי יכלוה ונינשו תולוענ ןניא ילגר תאש תואורה ךיניע אלה

 תא הנפה הבורקה ריעל הכישמה וילע הקזח יכ יהיו ! ונא

 םירבגל תומלוה ןניא םישנ ילענש רבסה לכ ...ותוחאל ותשקב

 ,ונולקצב ןמישיו תושרב אלש ותוחא ילענ תא לטנ .וליעוה אל

 -ושארה ויתועיספ תא עספ ךא יהיו .תבכרהמ ותדרב ןלענל ידכ

 םיעבטנה געל יטבמב ןיחבה הנכשה הבישיו תמדא לע תונ

 זוחממ היה קחורמ ןיידעו ליאוה .וילענ לש םיישנה תובקעב

 יבקע תא ךתחו תיוז ןרקל הנפנ ,ועלצל ןוכנ ןוצל הברהו וצפח

 הילגר יתב תא הלכיש ותוחא םג התעמ .םתיחשהו םילענה

 '! ...םילענב ךימעפ ופי המ,, : הל ארוק ןיאו
 -ייחה יתבב .םילעופה לש "היזח,,ל העדונ תדחוימ הרוצ

 ,םייסנכמהו ליעמה םע דחי ןכרדכ תויזחה ורפתג םנמא ,םיט

 רענ לכ לש בל תקושת ,"הפילח,,ה תא ויה םיווהמ םתשלש יכ

 תיזחב רבודמ ןאכ םלוא ."הפי רוחב,,כ תואריל הצורה רגבתמ

 ,הלגע לעב התוא שובלב אלא ןידכ רפתנ אוה ףאש ,השק דב

 הפיסוה ,םירירקה ותסה ימי וברקתנ ךאשמ ,דבוע םתס וא

 תדובעב ליעמ ןיעכ שמיש אוה זאו היזחל םילוורש תיבה תרקע

 תישענה הכאלמ לכבו תורסנמה יתבב תפרב וא הורואב ,רצחה

 .תקסומ יתלבה םתונחב הממיח םינונחה תא םג .תיבל ץוחמ

 שאר ייוסיכ .םהיתולגלוג וסאמ אל האולט תעבגמב םג

 ונממש רמוחה לש ותדימע חכ יפל לכה ,םתורוצ וברתנ הז גוסמ

 תא טילבהלו ולוכ םמורתהל ןוצל ול דמח דחא עבוכ :חקול

 ידיסח ישאר לעש למיירטשל המודב ,לגועמה ןוילעה וקלח |

 ןימכ וילע חנויו וילוש תא דירוה -- והנשמ ; ןאיובו ןי'זיר

 השקה ודבלב וגפסיי אלש םימשגה דגנ הלוגס ,תעפושמ תיגיג

 -ליפאק,, הקיטתסאו תרוסמש -- ישילשה .ואשונ לע ודיבכיו

 "דנאב,,ה אוה ,הבינעה לע דאמ דיפקה ושאר לע החנ "תישוי

 קחשנ ימינפה קלחה דועבש ,ותעבגמ תא ףיקהלמ לדחי אלש

 ,תפפואה ,תינוציחה הבינעה ,ךיאו יתמ תעד ילבל םלענו ערקנו
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 לע הדיפקה לבא ,הרייתשנ -- הרייתשנ םא ,תעבגמה תא
 קירל םת םא ,םרב .הנקתלמ וענמנ אל הערקתנשמש ,המויק
 הבחס לכמ הוניקתהש "השדח,, הופטעש וא -- המלענו החכ
 ראפ,,הו -- בבוסמו הביס אלל הוריאשהש וא ,דיב הלפנש

 השעגו רשכתנו הנורחאה הגרדל (!שארהמ אל) דרי "שארל
 ךולה ךליו ,ושרפל השקש םש "ביר ה, דובכה םשל יואר

 בוט ,השיבח-רב ,רחא אצמיהב ,ותדוקפ םוי אוב דע אשינו

 ,ומוקמ תא שופתיו ונמיה
 וכשמנש םהמ -- למע ישנאו השרוב ילעופ לש םהיליעמ

 תא וחתמש םהמו הרוגחה תא ורבעו הטמ דצל םהילוש

 חור ינפמ תושיגרה בקע םייכרבה דע טעמכ ועיגהו העמק םכרוא
 רסח םאו ףרוחב וממחמו ץיקב והסכמ הז תרדא ליעמ .תננוצ
 תצקמ ףיסוהל רשפא ,דימאה ויחאלכ ,הוורפ ןוראוצ אוה

 וכרכלו ןתשפמ וא רמצמ ("ליכלאש,,) רדוס תפיטע י''ע םוח

 התיה תלאוש ףרוחו ותס ימי יברעבו םירקבב .וראוצל ביבסמ
 הפוג לע דיבכמהו לברוסמה הלעב ליעמ תא תיבה תרקע

 ,רידלו תפרלו הוורואל רוקמ הסחמל וב תאצויו שולחה
 תופוע תא ליכאהלו סוסה תא טיעלהל וא ,הרפה תא בולחל

 ראוצ תפטעמל וז האיציב הקוקז הניא וז ליח תשא .התיב

 חלוגמה השאר תא הב תוטעל הדעונש תחפטמה ןכש ,תדחוימ
 ןידעה הראוצל ביבסמ הפי-הפי תרשקנ ,היתולולכ םוימ
 .הניצה ינפמ ותרמושו

 תנמ התיהש ,תמצמוצמהו העונצה תשובלתל המלשהכ

 "לאש,,ה תיב לכב טעמכ היה יוצמ ,השרוב ידוהי בור לש םקלח

 םיספ המוקר ,רמצמ וא ןתוכמ הלודג תפטעמ ןימ) עודיה

 הז שחת-הסכמ ,הידצמ הל םיחרסנ ןיפיפו ןיציצש ,םיינועבצ

 ליעמה םוקמב ,םיפירחה רוקה ימיב השאכ שיאכ ויה םיפטוע

 הי'בקה םהל ןמיז םאו .םקלחב םיחמשו םהל בוטו םהל םחו --

 דחאב השעמו !םהל הושי ימ -- "לאש ןשיקרעט,,הה תא

 לכל ידיחיה ןוילעה והסכמ היה "לאש,הש השרוב ירישעמ
 | 0/0 .ותשאלו ול -- וייח ימי

 תבשה תולחל תוזחשומ םיניכס

 דעו זוחמה ירפכ תא עובש ידמ ותזחשמב שרומרמ תא היה רבוע הז ידוהי

 .עיגה הנורחאה הנחתה ,השרוב
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2 



 201 ה שרוב ןורכו רפס

 ןאצ תואלכמב הארבה תיב

 הב ודמלש ,"הבישיו, תבישי ,הבישיהמ רוחב רזח
 ךוסנ ןוזרו םונצ ופוגו -- רוחב תואמ עבראמ רתוי וכנחתהו
 ילוגנרת גוז לקשמכ -- ולקשמו ןמשמ שחכ ורשב ,וינפ לע
 םויב ותדיעסהש ותחורא :שוריפ ,לכא "םימי,, ירהש ,ודוה
 ןיאו ;ינומלא לצא ינש םויב ותאצמ -- ינולפ לצא ןושאר
 לצא ול םינמוזמ ויה ותבש ימי תעבש לכ אלש רמול ךירצ
 אוה -- "אינע אמחל, ותוא וליפאו ..ריעה יתב-ילעב
 רוחבל םוי לכל הקינעמ "תונוזמ הרבח,,הש םחלה םרגוליק

 .העיבש ידכ וב היה אל הז ןוזמ -- םוי ותואב "םוי,, ול ןיאש
 תפ, -- אנתה תארוה תא ושפנב םייקל רענל ןתינ םנמא

 רייתשג אל -- "למע התא הרותבו,, -- 'וכו "...לכאת חלמב
 רוחב לש ויעמב רקרקל אלא וחצנל היה השקש בערל ול

 דעבמ ופקשנ םהידיגו ןיקמטצמ וליחתה וירביאו הבישיה

 לדרחב הלובט ןושלה ול התכיח אל תיבב .קומצה ורוע

 לש ותדועס ןכש לכ אל -- םיכאלמה תא םהרבא ליכאהש

 ןיא םא) ויתויחאו ויבאש הגילממ לש בוטרוקב יכ ,המלש

 לש ושוחככ שוחיכ ול יופצ -- וליכאהל םילוכי (תיבב אמא
 תחאל וחלשל ורמגו ונמנ -- ? הבישיל רוזחי ימו ...קודצ יבר
 םיחושאו םינרוא-יצעו ןנערמ םירה ריואב ,םשו "תונינילפ,,ה
 םיביחרמו ןובאתה תא םירגמה ,םיפירה רעי תוחיר-ימוסב
 הלעיש לככ /  העיבש ידכ םילכואו / העילבה תיב תא
 הדבזמ / תנטוע ול הרפהו / ןאצ-בלחו רקב-תאמח / ןוצרה

 / הפיטקכ הכר הדרוא / הפירחו הבוהצ הזנירב / תנמש דע
 םעט /  םיללג-חיר ,םירפצ-ןור /  םילע-בקרו בחט-יחמצ

 ררוש עבטה קיחב / אירבו םש רידא לכה / ירט םוקו הניבג
 ./ קזחו אש רענ ,ךילגר / גח

 אלש אלא השרוב ידוהי ידי לע תולהננ תונינילפ הברה

 ,עקרקה לעב) םיפתושה תשולש לש םתעד המיכסה דימת

 הבוהצה אסיידל סגונ דוע ףיסוהל (ןאצה ץבקמו םיפסכה לעב

 ילהאב םש ,הילא םיולנה בלחה-ירצומלו השילוק אירקתמד

 ,םירחא םג ושע והומכ) בוטל לארשי 'ר רוכז ,םרב .םיעורה

 בותכה רבדו לארשי תנינילפל והואשנ וילגר ש"הוכש אלא

 הלאכ תוירב ינפב ולש הנינילפה ירעש תא חתפש (הוהב

 לוכאלו / ןתוואת אלמל ןהל חינהו / ןתליכא לע דיפקה אלו

 לארשי 'ר היה םיסכנ לעב ./ ןתחה ,וימח תיבבכ העבשל
 בערומ רענ י"ע ערגייש ונוהל להבנ וניאו ןיעו בל בחרו

 ןיב ותדועס תא עבקיו אוביש -- ינועמ הרותה תא םייקמה

 תורעיה הרעמב היוטנה (םיעור להוא) הבילוקבש ונאצ-יעור

 .םיטפרקה תועבג ןיב םש יא

 רועש רוחבה תשקבל הצרתנ לארשי 'רש רמול ךירצ ןיא

 ול הנעו םיטורמה וידגב דעבמ וילא וטבינ תומצעו

 דמעומה תא רקסש רחאלו ,ןימזמו םח "יתית-יכיהמ,ב

 ,שאר דעו לגר ףכמ תחא הריקסב ונאצ-תואלכמב "הנמשה ,ל

 -- םימי שדוחל !רעיב תוהשל ךתעדב ןמז המכו :ולאש

 יושעש ,תואצוהה ךרעב טעמל הצורש ימכ ,שקבמה בישה

 "םיררעה תקירש עומשל -- םיתפשמה ןיב תבשי המלו

 (ה .יש)

 ךחיג לארשי 'יר .ו"ח וששורלו ורעי קשמ לע טימהל אוה

 הארבהל דמעומה ומצעל בקנש םימיה רפסמ עמשמל ובלב

 רעגל הנע ,וינפ לע ךויח תולעהל ןיכסה אלש תמחמו

 הצבצב תומימחה לבא ,וילא טבה ילבל ,וכרדכ םינפ תרמחהב
 ידמ הרצק הפוקת יהוז ,םוי םישולש ,אל .וירבד ךותמ

 לכות אלש דע םש ךתבש תא בכעל ךילע ,ירוחב ,ךרובע

 לבא ךשפנ ןשדב גנעתהו הלע ...ןמוש בורמ ךווג תא זיזהל

 םטופמ רוזח ,התיבה רוזחתשכ : ךמע הנתמ ינא שרופמ יאנת
 והאור התאש ,רוחשה הז יוככ אלמ תוחפל וא רובה רושכ

 תוחופנב רימה תולופנה ךייחל .רצחה הצקב ותרג הלעמ םש
 ענמית לאו ,ךיניע הניזחת רשא לכמ התשו לוכא --
 ךריכה ילבל דע האמחה בטיממו הדבזה תישארמ ךאירבהמ
 .םשמ ךבושב

 הרצ הניא -- וניעש שיאה יפמ עומשל רענה המיד ךכ

 וטישוהבו םולשל ךל .וייחב תחא ויתואלכמ דקופה חרואב

 ייזןאצ,,ל ונאיביו ונחקיש םייח-רתלאל והנפה תובידנב ודי ול

 ןנוכיו וכרד-תדיצו וילטלטימ-רורצ תא רוחבה לטנ . .הנירב

 לידנמ ילתפנ 'ר שישיה טחושה לש ותיבב .םייח בקעיל וידעצ

 הנוממהו הנינילפה לעב לש ותיב קשמ-ןבו ונכוס ררוגתה

 ותחפשמ רובע הריד תיב ול שמיש לפאו רצ רדח .ויסכנ לע
 לש םייח -- םייח בקעי האר הז תיבב םש .םישארה תשש תב

 .ונממ דרי אלו בכשמל לפנ תורחבה ליגב ןב .רוסחמו רעצ

 ןמאנ יכ ,תוקחדב לכלכ ותיב תא .(תפחשמ פ"כהוי םצעב תמ)

 םא יכ ומע לארשי 'ר עדי אלו .ומחל ינתונ וילעבל רוסמו היה

 ינבל קלחמ אוה רשא הגילממה תאו לכוא אוה רשא יאלמה םחל

 יךילימ-ענעפאש,, ול ןירוקש ץמוחמה ןאצ בלח דכ תאו ,ותיב
 -יאיצי ראשו האמח תצקמו ,הניבג טעמו ,השילוקה וב ןיתפלמש

 וילא ותוריסמו ,לובג אלל התיה וקשמלו וילעבל ותונמאנ .בלחה

 םירישע דוביכל רבע ,הז רישעל הבהאמו ,הבהאל הכפה

 סואמל ליחתהו ודמעמ תאו ומצע תחכש ידכ דע -- ללכב

 האנש .םירישעה תא םידירטמש םילדה תא אונשלו םיינעב

 םיאונשה םיינעה ןב ,הז רוחבל התלויאב התכיח וז תימוהת

 '| לש ויתואלכמל ומע תולעל ידכ ותיבל ואובב ,וילע

 ,הניבג לוכאל ,םיתפשמה ןיב תוצבור ןאצה םש רשא ,לארשי

 .םירדעה תקירש עומשלו ,ריוא ףואשלו בלח תותשלו

 םהל ןיתמה ,רדגל רושק ,שאר ןכרומ הביכרה סוס

 סימעה ,אצי םייח בקעיו םיעגרה וכרא אל .הבר הענכהב

 ותוא ריתה ,סוסה לע םיעורה רובע סרית חמק אלמ קש

 זמרו ריעצה הולנה לע ףוטח טבמ ףיעה ,ותרישק םוקממ

 ןסרב קיזחמ םייח בקעי .ךלילו זוזל וילגר תא תאשל ול

 תא םיאצוי הנה .םהירחא רמחמ -- רענהו ,וכשומו סוסה

 בקעי המל .לגרב ןכרד תושוע תובולע תוירב שולש .השרוב

 אוה :ותא וקומינו ומעט -- !סוסה לע הלעי אל םייח

 ךרדה העש יפל .םירהל עיגישכל סוסה לש וחוכ לע רמוש

 םישענ םיתבה .םהירחאמ רבכ השרוב .הב ךלהל חונו הרשי

 םיליטמ תונליאו םיצעו וקרי תא קיהבמ הדשה בשע .םילילד

 תא תממחמו םימורמב הל תכלהמ הרבו הפי המח .םלצ תא
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 הלעמ ןיבו ,תחתמ היורשו תועורשה הידמחמ לכ םע המדאה
 לוקו םינווג-ירפרפ םירפרפמ ,םימש"ירפצ םיפחרמ הטמל
 המיהנב וימימ תא לחלחמה ,לחנה תימהב גזמתמ םפורפר

 .וקיפא דרומב םינבא יקולחו םיעלס לע םלגלגמו תישירח

 םיצצ םיפיפרקו םיתבו תוקרי-ינג תורוטע םירכא תותקב
 תשולש ילגר תחת שבכנו ךלוהה שיבכה ידצ ינשמ םילועו
 רשג .םתובקעב ךלוההו ודצל עיספמה ובכורו סוס ,םירוציה

 החרואה תא ריבעמ לחנה לעמ םייוטנה םישרק-יבעמ רשוקמ

 תכלוהו תמצמטצמ ךרדה םשמ .ןימי דצל םטמו הנטקה
 ,וכוליהב רצוע םייח בקעי .הלועו לתפתמו רעיה הבעמל
 דצמ ול תוטמשנ וילגר יתששכ סוסה לע בכורו הלועו גלדמ

 ותבשב .(בשומו בכרמ) הביכר םוקמב הבישי השעמ -- דחא
 ,רמואכ וירחאל חנומה קשה לע ץיצמה רענב שיגרה ףכואב
 ורמכנ -- םדא ינב ינש וילע חינהל סוסב שי םוקמ דועש
 זיז לע ותליבח תא הלתיש והוולמל עיצהו וילע וימחר

 לקיו סוסה לש ובנז תויציצב זחאיו ךלי :-רענה ,אוהו ףכואה

 וניאו וילע םיסוס ארומ ןיא -- רענה .ותכילה תא וילעמ
 דיבכמ אוה םא סוסל ול המ יכ סוסה לש ובל ןויגה תא ספות

 ינפמ אוה אריתמ אלא -- וירוחאמ םא הלעמלמ וילע

 םנבב עריאש דואמ ארונ השעמ רכזנש יגפמו לזרבה תוסרפ
 ,המלש הלעבו הציגו רנייטש קחצי תב לירעפ לש םרוכב

 תא ץצור תחא הטיעבבו היבוט סוס לש ובנזב ךשמש

 ותאשנ ולש אתבסה ,תינאפורה ס'האל הרש-הציגו .ותלגלוג

 םדא .היתועורזב ותמשנ חפנש דע אפורל אפורמ היפכ לע
 ףיסוהלו ופוג לע רשב תצקמ תולעהל ידכ ךרדל אצוי הז

 טעמל ךאיה הצע ול אישמו הז אבו -- ויקרועל םד בוטרוק

 עיבטהל התיה הייד ,סוסה לש דבלב תחא הטעש -- ומד

 קסורתו םטוחה םע םינפ ףוצרפ ךעמלו וינפב הסרפ תרוצ
 תונינילפה ךרד ירבוע לכ םכילע אל -- דוקדק ףא עורז

 םיררגנ תויהלו קחרממ םמחל איבהל רעי-תוביתנ יכלוהו

 בקעי אוה ובכורש ךרב לפשו חור ךומנ סוס לש ובנז ירחא

 ןיע ול ץימחמ / תוכלה ודמלמו / תוחראב ולהנמה םייח

 לע סח לארשי 'ר רובע / םינקייצל ןושארו שאר /  םינפו

 אשיו / רמוזה רחא םרככ / ןוממש קצוה בלבו / ןוממ

 ירמא עמשו תכסה / הנינילפל אובת יכ / :רמאיו ולשמ

 / הכיתחו הסג הליכא / ךיפ-יחתפ רומשו רוכז / הניב

 אנ עמש ןכ לע / דרת זא ךפוג תואירבו / דבכתהל היוארה

 / ךידי ךושמ -- האמחמ / ןובער ךאובי אלו / ןובנ תצעל

 דמעא ינאו / יתרככ קורי בויסנ התש / ךדכ אלמ ץומח בלח

 / תנמשה זמ רזנה / תנחוב ןיע ךב ץענא / יתרמשמ לע

 ינמ עשה, ../ הגילממב קפתסה / עגת אנ לא הזנירבבו

 השוח ,השוח / ..יתאב הנה יתרמא זא" /  "...הגילבאו

 שורפ תעד ילבמ / םילת ארוק סעטיא לקנעי / "!יתרזעל

 ./ הנינילפב תנבגנה / הניבגל םיפי דוד יקוספ / םילמ

 "רשכ,,ה לקנעי לש ולוק תא רענה עומשב יהיו -

 ולימרת תא דירוהו םק -- פ"עב םילהתה יקרפ תא וארקב

 "ותשרד, עצמאב םייח בקעי תא ריאשה ,ףכואה ןרק לעמ

 הז לארשי 'ר לש ותושרל סנכנו ותושרמ ומצע תא עיקפהו

 רשא לכמ הליכא רתיה ול ןתנ םגו ןאכל אובל ול השרהש

 לע ותטילש תא דביא םייח בקעיו ליאוה .ושפנ הוואתת

 תזנירב,,ב הקשח ושפנ םג -- תורושה בתוכו ליאוהו ,רוחבה

 והירה -- ופא-יריחנב דרגמו קוחרמ ףדונ החירש ,"הואתה
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 לע ץפקמו םירהה לע קלודה רענה ןמ ותחתגשה תא קלסמ

 -- םילהואו םירהו רעי יקמעב רורד רופצכ רתנמו תועבגה
 ..ול עריאש המ רפסמו ומוקמב ומצע תא דימעמו

 ןכש ,הבילוקה לכ האלמ סעטיא לקנעי לש ותחמש

 תרעקבו םינפ רבסב ינלביק אוה ."טנירפ,ב ונחנא םיגכש
 ,הלישבה ריסמ הפלשנ הז ךאש המחו הירט ,הקותמ "הדרוא,,

 -- םייח בקעי אובי םרטב העלבל ינזריזו ,הנבולב הקיהבמ

 ,םעז יניע יב ץענ הלהואה ואובב דימ יכ ,ליעוה אלל לבא

 ,יתיישעכ השע המ רבד רמול תחתו .ודיבש תחלצבו יב
 ךותמ ץעה דוורתב הלעהש הדרוא שוג אוה ףא ויפל שיגה

 ינולמג דודב ליבהמ קורי בויסנב שחורו ףצה ,ןיבלמה רמוחה
 ינריהזהל הסינ תחא םעפ דוע .הכלהכ חיופמו שאה לע תופשה

 הנוילעה החגשההמ דעונו רצונ ךכ םשל וליאכ ,הזנירב לוכאמ

 סונגי אל ס'ףלוו 'ילדגש ,לארשי לש ותזנירב לע חקפל

 םוקמ וב היה אלש) וסוס לע ותולעבו .הדמה לע רתי הנממ

 וטועימ לע ערה דמעוה םעפהו ילא וינפ בסה (םדא ינב ינשל

 תניחב ...דבלב הזנירב קר אל םירבדה רתימ םג לוכא --

 יקדבב יכ ,ול היה אל עמושש רורב ."וינודאל ויצחו ךל ויצח,,

 םידודהו תויבחהו תורדקהו םידכהש םייבלחה םימעטמה תא
 יכאלמל וארבנ אלש יתיאר -- םהמ םיאלמ םילכה לכ ראשו

 .םרצי םלכאל-- ארובה םארב והותל אלו ,תרשה

 ותואכ יסרכ האלמתנש דע ךלוהו םעוט יתוליחה ךכו

 ; ףרוחה תומיל הזונגו הפירחה הזנירבה וב הצוחלש םטיפ

 ישפנל יתרמאו ,לקנעי יפבש קוספב יתרכזנ -- "תושעל תע,,

 לקנעימ יתשקיב ; לכוא אל תולצע םחלו הלטבב ישפא יא --

 הבילח בגאו םיבלוחל ףרטצאש התיה ותצע .והשלכ קוסיע

 ומעטו ףיצקמ בלח ,הפה לא דדהמ רשי ,ירט בלח תותשל

 לקנעי יל חיטבמ ךכ -- (ךילימ לגיופ) "םירפצ בלח., םעטכ

 -יטיבעמ טיבע ידיל ושיגהב הכאלמה לא תאצל ינדדועמו

 ול יתינענ .שובי םשל להואה תונפדב םינועשה םיבלוחה

 .הבילחל םינודינה לש םחתפל ץבור ימצע תא יתאצמו

 םיסינכמ ,הערמהמ ןאצה בושב :הבילחה השעמ הזו

 ,רעיה הבעמב בחרנ חטש אוהו -- האלכמל ןהיעור םתוא

 האלכמה .בלח ירצומל רצויה תיב שמשמה לודגה להאה דיל

 הילע תורגוסה תנזואמ הרוצב םיחנומ ץע תורוק תפקומה

 םיבשויה םיבלוחה רפסמכ םיחתפ םיחתפ איה החותפ --

 -- ,תאצל םיזעהו םישבכה םיקחדנ הלא םיחתפ ךרד .חתפב

 ןהירוחאל ןהיניטע תא ןילישפמ ,םהילגרב םיזחאנו םיספתנ

 ינפלמש ץעה ידכ ךותל םוזמזב םיזתינ ןבלה לזונה ינוליסו

 הבלח לזוגמ הערפנ הקדה המהבהו הרק םעפ אל .םיבלוחה

 םניא םינבגמה ךא ...בלחה ךותל היללג תא הליטמ איהש ךכב

 םיננסמ ןוביגה השעמ ינפל ירהש ,וז תלוספב לוספ לכ םיאור

 לש ורועכ ,שומיש בורמ םיבע םיקש ךרד בלחה תא ךכ ןיב

 הקקושה ושפנ בישמ ידוהי וארשמ) השרובב ורמא תמאב .ליפה

 םידבר םידבר ורדסנש הזנירבב הלובט השילוק ףכה אולמב

 החירמה הניבגה לש דבור ג"ע הכימסה הסיידה לש דבור -

 תא םישוע דציכ תיאר ילמלא (המעטב ומצע הנהמו

 וימימש אלא ...ךפאמ תאצויו ךתזחוא התיה הליחב --- הזנירבה

 ילע הסואמ ,ידוהי ,לידבהל  ,ןיבו יוג ןיב ,םדא רמא אל

 .הלכאל ישפנ תא ןיא ,הזנירבה

 םיעורה תאמ יתשקבו דבלב הבילחב יד יתרמא אל ינא

 יתא ביטיה הרובחבש ןקזה .הדובע יהשוזיא ילע וליטיש
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 : שוריפ) "טאלקאנ הד ע'זירג ייא ,עילאדיג יומ,, :יל רמאו

 רמוא יוה -- ?והמ -- טאלקאנו -- ''טלקנ,,ל גאד ,הילדג יוה

 הקסהה יצעו להואל הסינכה דיל תחנומה הבע ץע תרוק --

 תמחמ .הבכת אל רשא דימת שאכ םידקוי הילע םינעשנה
 בודה -- תויחהש :םירמוא שי .םויב לושיבהו הלילב רוקה

 םיעתרנ -- רדעה תא םיאורק אל םיחרואכ םידקופה ,באזהו
 תא ילע יתלביק ןוצרב .(םהירוחאל םיגוסנו שאה ינפמ
 .ותביטח וא ץעה תעידג : הקתפרה םושמ וב שיש ל"'נה דיקפתה

 עמשנ ,הערמה יבחרמב םהירדע םע םיעורה תויהב יהיו

 םינוע םידה תונבו םידהו רעיה יקמעמב םיצע תביטח תימה

 הפיקמה םיבלכ תדע לש היתוחבנו קוחרמו בורקמ התמועל

 םיגזמתמ דחי םלוכו ,ודיבש םודרקהו ריעצה בטוחה תא
 ,םיקושע-תעוושו םיארפ תקנאכ תעמשנה ,תירעי הלהקמל

 ץפג לוק עקב עתפל הנהו -- ןולדחי תולוקהו םדנ לכהשכו

 תריקעו תוראפ תציצפ ,םידב תריבשו םיפנע תשיקנ ,םומע

 ידמ ,שאל םיטאלקנה תקפסא ...רידאב לפנ קנע ץע -- םיעזג

 .הניגב יתרצק םיחבשו התיה תחטבומ ומויב םוי

 םיטפרקה תורעיב ינושל רקחמ
 (הכוס) /'הטמה יטילקנ ג'ט אוה םרופ לבא,

 תפכו רעיה תוולשב ,הרודמל ביבסמ ונתבשב ,םיברעב

 ונישאר לעמ הסורפ ,םיצרוק םיבכוכ העורז הלוחכה םימשה

 תינושל הלאש יתילעה ,ותלוכי יפל שיא תוחישב ונלגלגו

 יתעדיש םא ,"םיטאלקאנ,,ה קפסל יתינמתנ זאמ ילע הקיעהש

 הזה ץעל ןיארוק עודמ -- ןיבוסמה יפב אצמא אל הל הנעמש

 אוה -- קאיד וירוענ ימיב שמישש ,םיעורה ןקז -- ? "טלקג,,

 ירופיסל ,יל למגש אוהו םהלש האריה תיבב חלגל שמש
 תא תולעמ ןאצהש תועשב םיעורה ינזאב יתעמשהש ארקמה

 הנע הז ןקז ,ותארי תיבמ םירופיסב ,תימהב הולשב ןתרג

 דע םהיתובאמ וניתובאו וניתובאמ ונלביק הז םש :תוטשפב

 יתוא הקפיס אלשמ .םינמורה תובא םהו ,םינומדקה םיקדה

 התיה עתפלו -- ילשמ םירוהרה יתבשחמב יתרבעה ,ותבושת

 די לע תסנכה תיבב ימצע תא יתיארו ךרד תציפק יתבשחמב

 הנשמ -- ינושל לע הלפנ תשרופמ הנשמו -- םירפסה ןורא

 יטיל קנ יבג לע אוה סרופ לבא... :'א קרפ הכוס תכסמב יג

 -- ושוריפו (רשנה ינפמ הכוסב ןידס תסירפ ןינעב) "הטמה

 "הטמה יטילקנ,, כ"כ) םהילע (ןעשנ) סורפ ןידסהש םידומע

 םינעשנ םיצעהש הז "טלקנ,, ןיאה .דועו (ג חי ,ב בי םילכב

 !? םהילע סורפ ןידסהש הנשמה לש "טילקנ,ל המוד וילע

 ןאצ יעור יפבש טילקנה אב ןינמ -- איה הלאשהש אלא --

 !? הנשמל טילקנה עיגה ןכיהמו ,םיטפרקה תורעיבש וללה

 הטלקש) ימור תפש איהו -- םאיצוה דחא רוקמש רמוא יוה

 ימור יטילש יפמ -- םינורחאה (הנושל רצואב תוינוי םילמ

 םינושארהו .הנשמל והומכ םיברכ ,והוסינכהו הדוהיב ולשמש

 -- םויה לש הינמור איה -- היקד שבוכ ,סוניארט ילייח --

 םישבוכה ,םה ,סולבקדו הטסיברוב םיכדה יכלמ לש םצרא

 הנותאמ אציש "טלקנ,הו םישבכנה ןיב םנושל תא וציפהש

 -רקה ימורמל דע הלעו ךולה עסנו הבונדה תא רבע אמורל

 יאמור טילש ,הינמור איה -- היכדבו הדוהיב ,םהינשבו ,םיטפ

 .םתפשב עלבנו "'טלקנ,, ,םהב טלש

 טםשוריפ םישקבמ השרובב םימכח ידימלת דועבש אצי

 תודוצמהו לארשי תראפתו ארונטרב לצא הטמה יטילקנ לע

 םיכמוסה םידומע םה הלאש ודיגיו ואוביש דועו ם"במרהו

 ועדי רבכ ,לידבהל ,םייוגה השרוב יעור -- הטמל םיכומס וא

 וילע ןיניעשמש רבד אוה "טלקנ,ש "םגרתמה,,ב ןויע אלל

 .םהב בטוח ירבע רענו ,תנעשמ :ונייהד -- ינש רבד

 רעיה תכלממב הפי "יתטלקג,, -- "טלקנל טלקנ,, ןיב

 םיטחמ תוקורי תוזרתו םתוראפ יכיראמ םינרא לש םלצב

 הליפא ידחפ הפיערמ הלילה תממדב ,עזגה ירוחצ םינבלו

 -נגתמו םירדוחה םהיעבצ ללשו םירהצ תמח ירורהזבו הקומע
 םיכרשו םיכובס םיחישו הוולעה תודבכ ,תותובע תולא ןיב םיב
 םירבונצ ילופנו תכלשה ילע ןיב ורזפי םרואו ,םיטולב יריתע

 ןיב ינאו -- וחאב םערממ םירזוחה ןאצ ינבו םישבכ לעו

 ימ, הרישה תעמשנ םהיפבש "המ,,ה תלאשבו םהינפ ילבקמ

 ..."הריש קרפ,,ב בותכה לככ 'וכו "...םילאב ךומכ
 לגעל ידכ יל וקיפסה הנינלפב יתישעש תועובש העברא

 ודמע ילגרו ורשיתנ ירביא ;ןהיטמק תא טשפלו ינפ תא
 ,ורהבתנ יתובשחמ ,המצע הברה יפוג ,הישות ושע ידיו רושימב

 .רחא שיאל היהאו -- וללטצנ יבבל ישרומ

 יפל לועפל ברסא תונוזמל רשאבש ,יתעדב יתרמג םנמא

 וחולש,, אלה יתרמא יבלבש אלא ,םייח בקעי לש ויתוארוה

 וחולש אלה ויפ תא תורמל יל רתומ םולכ ,"ותומכ םדא לש

 ורתיהב יתרכזנ לארשי םש תא יריכזהב .אוה לארשי לש

 קוספ קרזנ הז רתיה יל טעמ םאו ץפח יבלש לכ תא לוכאל

 ינא םאה :ודצב הלאשו "ושידב רוש םוסחת אל,, יפ ךותל

 ןבגמהו ץבחמהו בלוחה,,ש תשרופמה ארמגה ? "םוסחת אל,ב

 החרפ אל (.טפ מ"ב) "וב לכוא לעופ ןיאו עקרק ילודיג ןיאש

 ינבייחל אל הרהזאב ילא אב ןכלו םייח בקעי לש ונורכזמ

 שי םא הדרואו האמחו הניבג לוכאל המל יכ הלילח ,תוקלמ

 םתואכ ,ץומח בלחב תתפולמ הגילממב יסרכ אלמל יתלכיב

 ,םרב .וז הכלה המלעתנ אל ינממ םגש אלא + םייוגה ,םיעורה

 ומוציעב ימצע יתאצמו יחומב התלעו הפצ "המיסח,, לש איגוסה

 לכוא ,ינא ונייהד ,"םסוחה חכמש םסחנו םסוח,מ שקיהה לש

 ,הבילחל ידי ןתא םאו ןאצה לש ןהיניטעמ שולתבו רבוחמב

 לכו בלחה .תליכאב רתומו "םוסחת אל,,ד ואלה ללכב ינירה

 ..יתישע ךכו -- בלחה ןמ אצויה

 "רטיליפש ה ףלוו 'ר
 (םינונחה) *"...ויחא תא תרשוו

 םהילא םהידי וטשפ השרוב ידוהיש םיברה תועוצקמה ןיב

 ,רומאה םשה ."תוירטיליפש,ה ףנע והשלכ םוקמ ספת --

 עדי לכה לבא ,השרובב תרבודמה שידייב רכזנ אל םנמא

 הקוחר ותדלומ .ןולמב והושפחת אושל ,הז רזו רזומ םםש

 דימ ,והשימ יתפש לע הז םש תולעבש אלא השרובמ איה

 'ר והזש וניבה רענ דעו ןקזמ אלא ,דוע אלו וביט תא ועדי

 לש ורוקמ שרפל ונא םיבייח ."רטיליפש,ה ס'השמ ףלאוו

 לעופה .השרובב םסרופמו חוור כ"כ היהש ,הז יוטיב

 ,ץוחל רבד תאבהו תוחיש עצבל ועמשמ תיניטלב 6

 קוליסו שוריגל היקנ ןושל םג אוה -- אסם

 חפיקו חנומה רצקתנ ירטסוא-ינמרגה בינב .םוקמה ןמ 1א-ל

 ךרדב) "56016טז" לע דמעוהו תוימדקה תויתואה יתש תא

 תא חלשמ ןוגכ ,רבד םייסל ,רומגל :ושוריפו = (תיתפרצה

 ,תורז םילימ הברה ךרדכ םלוא .התדועתל האיצממו הרוחסה

 אל ,הלזמלו -- השבתשנ ידוהיה לש ונושל לע הלפנב
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 הרקמב) התרבחב התפלחהו היתויתואמ תוא אלא הלוכ הלמה

 ףקותמ ילוא -- "ד,,ה םוקמב "ל,, תואה המ םושמ הסנכנ ןנד

 השרובב (".ת.נ.לט.ד,, לש ודוסיב חנומה יטסיאוגנילה קּוחה

 יטנגיליטניא ,ראופמ םש יתננוסנוקה ףוליחה וא שובישהב אצי

 לבא ואשונ תא דבכמה יעוצקמ םש ,"לוגלג,, ןימ "רטיליפש,,
 | | .וסנרפמ וניא

 לקנעי םג ,הז ירחסמ ראותב םישנא רפסמ ונכתנ השרובב
 -- ץיטש םש אשנש דחא "תוחילש,,ב קסע ס'יכדרמ ףסוי
 רעפייל שובייל ;ותרייע םע טגיס תא ורשקב (ותסנרפ חפיקש)

 םירע יתש ותרישש הלאכ םג ויה ; רמטס דע ותוחילש קיחרה --
 הבישיו רתויב הבורקה ריעה םלוא .ורבח לש ותסנרפל דחא דריו
 יתדלומ ריע ,לודגה ףלאוו לש תידעלבה וריע איה -- התיה
 תרבעהש וששח אלש אלא ,השרובבכ הבישיוב עודיו היה רכומו

 .הקספנ ףלאוו לש ןתוחילשו -- הבישיומ םהירעל םיתוריש

 ותיב דיל שיא-שיא םיפצמ ויה הדהאבו בר ןוצרבו בל ץפחב

 ךוראה בוחרה תא אתוחינב רבועה ףלאוו 'ר רובע ודיב תוחילשו

 .ופתכ לעמ ול לשפומ רטיליפשה קש ,וקשו רקובה תועשב

 םשל ,ךכ םתס ,ולאש -- + הבישיול התא עסונ ,ףלאוו 'ר --

 העיסנ-סיטרכ ףלאוו ירהש ,ורובע ןויסימוק ול שיש זמר
 ול הנוע המ בג לע ול יולת הררשה למס ,קשהו ול תישדח
 ? המל (ןראפ וצ טרעלק'מ) עוסנל םיבשוח -- ! ףלאוו 'ר

 ,ס'השמ ףלאוו ,אוהו עסי אלו בכעתיו הרקמה רקי ילוא --

 הלטוהש תוחילש לכ ...ויפמ רקש רבד וימימ איצוה אל
 ךותל לשלש םינטקה תא .בבלמ םינפ רואמב לביק ,וילע

 ולש םיתורישה יגוס .וקשל םסינכה םילודגה תא וליאו ויסיכ

 תריסמו תופורת תוינק :דיב אבה ןמ ,ויה םינושו םיבר
 וכו תושרה יתבב םינינעו ,ףסכ ימולשת ,םיפוחד םיבתכמ

 תועמה לעבל ומצע תא ףלאוו השע תובוח ןוערפל רשאב
 תא שרד אלא הבישיו דע השרובמ ךרדב קר אל ,ודיבש

 .- "רחא ןודאל ףסכ שי -- הז ןודאל ףסכ ןיא םא,, :םהירבד

 תויה ,ורובע והשמ תושעל והשקבו דחאה שגינשמ :ונייהד

 חולשמ תרומת ,חמקה יאנוטיס ,ףלאוו--ביילל עורפל וילעו

 תועמהמ לטנ -- ?ףלאוו 'ר השע המ ,ול ןיאו -- האובת
 ודיב ןיאש הז ח"ע ונממ קלח שירפהו רחא ודיב חלשש

 םוכסה לכ תא חלש ובוח לעבש ,םולשתה תריסמ בגא ,עידוהו
 .הוצמב ופתישו ומצע תעד לע ונממ הולש אוהו

 אל לבא ,ותוחילש הכרבתנ חולשמ לש דחא גוס דועב

 : םירטיליפשה ויתימע לע רתי ,ףלאוו לש ותסנרפ ךכ לשב התלע
 תבישיב דמולה הנבל ,אמא לש הרונת-הפאמ ,ןוזמ תוליבח

 קשה לש ונטב ירדחל תוליבחה ודרי הינשה רחא תחא .הבישיו
 .ףלאוו 'ר לש שולחהו םורגה ומכש לע דואמ דיבכהו אלמתנש
 ? ירובע והשמ שיה -- והולאשו םירוחבה ול וניתמה הבישיוב

 ןויסינב ףלאוו 'ר הסנתנ תוליבחה תקולח םוקמב ןאכ --

 הכחמה ונב לע ,וב וימחר ורמכנ בוטה ובלו ,באוכו השק

 ודיב ןיא ונבל לבא ,תיבה דגממ םהל קלחמ אוהו םינבה ןיב
 שפנ בשה ןעמל לכה השעתש תיבב אמא ןיא יכ ,תתל המ
 .החבטמ תכרבמ הנב

 ףלאוו לש שושתה ומכש לע הליבח הנבל םא הרסמ םעפ |
 ךכ ןיב ףסכ ,ינב תליבח םג אש -- עסונ ךכ ןיב התא הפיסוהו
 | .יל ןיא

 ץולחמ ךלהש שמש ותואכ ומצע יניעב ףלאו 'ר יהיו

 תדובעל םוקל םינשיה תא ריעהל תוחילסה לילב ןולחל

 .םדרנ שמשה ,אוה ,וללפתהו וררועתה םלוכש תעבו ארובה

 לש ותרותל אלא ,ןיתמה הליבחל אל ,ןיתמהש ונב לבא

 "רוחב-רזח,ל םלשל ודי הגישה אל ףלאוו 'רו ליאוה :אבא

 הרות-יטועמ םע רועישה לע רזוחו תועידיב םדקתהש רוחב)
 "רוחב -רזח ,ה ףלאוו 'ר ,אוה היה (טעומ םולשת תרומת
 וקש תא חינה ,תויונחה תחאל ונב םע סנכנ -- דציכ .ונב לש

 ארמגה ךותמ הארקש ,ונב יפמ ארמגה רועיש תא עמשו

 ."תחא לגר,, לע לכהו -- ךירדהו ןקיתו ריבסה ,ומע איבהש

 רועיש לע רוזחלו תרחמה םויב ושגפל מ"ע ויבאמ דרפנ ןבה

 '- איצוה הרזחה רחאל .תיבה ןמ םיפצר תנוע אלל -- ינש

 רחאל ,הנושאר תושעל המ ,וב ארוק ליחתהו וסקנפ תא ףלאוו

 יפל ,ותמישרמ המגוד ירהו .תוליבחה ןמ וקש תא קירהש

 : הישעה רדס

 ;ינומלא-ינולפ םירוחבל תוגוע תוליבח שמח רוסמל -- א
 ; ונקתלו ונב יפמ ארמג רועיש עומשל -- ב
 הדובכ ,הדוסחו האנ הלכ ...לש ונב ,בוט ןתח לע לואשל -- ג

 ףלא םירשע אינודנ ,'וכו הלודג הירב ,המינפ ךלמ תב

 עברא וניתמה ותיבבש העשב הב) ...מ ץוח םינמוזמב
 ;(םהינתחל תונב

 ;אוהש לכ ןשע הלעמש ינפמ ןזייא-לגיב ףילחהל -- ד

 ; ביחרישכל ןמסיז יכדרממ ףסכ לבקי ףלאוו-רעזייל -- ה
 -םיבקנ -- השרובב ,(תוילוס גוז) ןליוז ראפא תונקל - ו

 ;םיבקנ

 -ימ -- השרובב (תחקרמ תיב) קייטפאהמ ברל טפעצער -- 1

 ;ןיכפש

 ,םיטייח תחפשממ אל) תינטייח ,ראות-תפי תלכ -- ח

 רחוס ןתח הצור ,חוירב הסנרפו הל רגניז תנוכמ (הלילח
 -ןשראקו תוקרי ןג ,הדש יצחו תיב יצח :אינודנ .הרות ןבו
 ;(םינוסגאו םינבדבוד ץע) ךילראבו םיוב

 ץע לש (תורלדנס ירמסמ) ךילגענ-רעטסיש לש הליבח - ט

 שארדירמסמ) שאר םע פעקזיימ תליבחו םירבשנ אלש
 ;םהילע םשארש

 ;הריחמ המו הטושפ הבצמ לע לואשל -- י
 :זיולק רעקניפיסב חכשנ םייח-םהרבא לש קאז-ןיליפתה -- אי

 .דמלמה לאומש הלעבו הרובד יתוחא לצא לוכאל -- בי

4 
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 לש םתורישלו םתושרל ודמע חמק תונחט הרשע םיתש
 הכאלמה .תידוהי תולעבב ןהמ רשע .הידוהיו השרוב ירכא

 .םייוגה םהינכש ןיבמ םיאנכטו םינחוט י"ע התשענ הנחטב

 תא ללוכ ,הנחטה ילכב תודובעה לכ תא ושע "םיאנכט,,ה

 .ולש ןיקתה בצמה לע ודקשו ,הנינב תא ונב :אפוג הנחטה

 -ומה םיבלשה יבולש ץוחבש םילודגה ץעה ילגלג תא וניקתה

 םינפ ינפוא תא םיעיצקמו םהילע םילפונה םימה י"ע םיענ

 םיספסחמו םתוא םיתתסמ ,תונחוטה םיחירה ינבא תא םיבבוסמה

 םכפהלו םינוערזה תסירגל ןרישכהל ידכ קחתשנש םחטש תא

 םילועה םילודגה ץעה ישיטפ םה -- "םיסנרוק,ה םג .חמקל

 לע םתגירא רחאל ןתשפה ינידס יבג לע תופילח םידרויו
 םמצעל וניכה םהמ יכ ,םתובעל ידכ ,תיב תרצות תכסמה

 םה ףא ,םהיתולימח תאו םהלש דבלה יסנכמ תא םירכאה
 ילכ היה אל ,רבד לש וללכ .ועצקוהו וקרומו ובבוש םהידיב
 הנומאה ודיש הנחטה לש הנונגנמב ףוליח יקלח וא טירפ וא

 .םניקתהל םהב התיה אל יאנכטה לש ויפכ תונובתו

 ינוערז ,סרית יריגרג םיאלמ םיקש היה הלעמ ןחוטה

 ,הניחטה תמב לע ןופיש יערזו הטיח יניערגו לעוש תלובש

 -- רתויו םיניערג לפס םתסכמ לטונ ,תסכרפאה ךותל םקירמ

 הבית ךותל הכפושו -- תנחטנה האובתה תומכ יפל לכה

 תוחפשמ המכ הלכלכ ,הבש (אמאוו) האובתה ,וז הבית .הרוגס

 ויה ללכ ךרדב .הנחטל ויה השורי יפתוש ריייפעש ,לארשימ

 לכ תא עציבש אוהו -- דחא שיאב םידחואמ ןחוטהו יאנכטה

 תולעתה תיינב תוברל םג ,הל הצוחמו הנחטבש תוכאלמה

 םה ,םילזונה תא םינפמה םירכסה ןוקיתו םימה תא תוכילומה
 .הלעתה רבעל ,הנחטה ילגלג תענהל היגרנאה ירמח

 אלמלאו -- לוכי לכה ןחוטה לש ורכש היה ריעזמ טעמ

 (םינבא קחשב ברועמ חמק -- "אצעקעמ,,ה) חמקה תלוספ
 תוצמ תוגוע הנממ הפאו םיחירה ינבא יוקינ תעשב הפסאש

 .ישוקב ותיב תא היה םייקמ (ןהל לפת םעטש תותיפ ינימ)

 קפס וליטה ,הב להמתנ םינבאה קחש תצקמ וז תבורעתו ליאוה

 לש המוקה הבג ,יחצנה ןחוטה :ךנמיסו הילכוא תואירבב

 דצב ול היה יולת תודמ לעב קפז ,רעזייל בקעי 'ר תנחט
 םיבונג םימ,, קוספה תא וריכה אלש םרג םלזמ אלא ...וראוצ

 תעדמ) אבחיהב האב דבלב תחא חמק דכ אלו -- "וקתמי
 םידחא ,םמצע םידוהיה .הנחטה ךותבש םהירוגמ רדחל (םילעב

 תא ושע םמצע םהש ינפמ ,יוגה ןחוטל וקקדזנ אל ,םהמ
 ןחוטה לארשי אוה םהמ דחאו תודובעה לכ תא ועציבו הכאלמה
 .ןבל ולוכ ךפה לוחה תומיבש (רענלימ רעד)

 םחלו תותיפו תוגילממ וקפיסש חמקה תונחט םה הלאו

 -- הידוהיל לידבהלו השרוב ייוגל רונת הפאמ ינימ תורשעו

 : הניבוקובל הלועה ךרדה ןמ ונייהד ,חרזממ ליחתגו
 ,הניטניפל ךרדב השרובל האלהמ םירטמוליק המכ 1

 .הילעב ויה (םיעודי אל) םידוהיש
 (הטאר .צ .א לש וימח) ןייטש בייל אדוי לש םתנחט 2

 םתנחט ; ןייטש רעזייל בקעיו ,ץרה לאומש השמ םיחאה : םפתושו

 : תובוחר שלש לש זכרמב םילאמשה הבישיוה תפש לע הדמע

 .(הילגלג תא ועינה הלחנ ימימש) הסורקהו טנירפה ,ןוילעה

 .הב ףתוש תצקמ היה ס'ץרעה-השמ םג

 השרובב חמקה תונחט
 (י הכ .רי) יירנ רואו םיחר לוק ...ןושש לוק,

 יתנחט הדמע ,התמדוקמ המא םישימחו םיתאמכ קחרה 3
 רזולל תכייש התיה רבעשל) 'תושו יאבגה בייל בקעי 'ר לש
 רוזיא -- הירוחאמו הבישיוה ןימי דצל המקוה (ץמנייטש
 ."טבירפ,,ה

 התנכש לש הלעתה ינפדל הנעשנ המא םייתאמכ דועו 4
 תיב יאב .רלדא םלושמ 'ר לש ותנמלא ,לסינ לש התנחט
 .םבושבו םתכלב הב וציצה ךליימ 'ר לש הוקמה ילבוטו שרדמה
 םדאמ ומה הנחטה ילגלגל תחתמ ואציש םידודרה םימה תודג
 ןוילעה נ"כהיב יללפתמ םיכילומ ויה םש ,םיארונה םימיב
 םימ הוקמ ."םי תולוצמל ךילשת,,ל םהיאטח תא םוקמה ינכשו
 ץולח,, תוצמ ומייקש המבילו םביל הליבט תיב םג שמיש הז
 םדוקה לכ יכ ..ןוילעה ד"מהיבבש םישנ תרזעב "לענה
 .וימי ול ןיכיראמ -- הליבטל

 הנברוחמ התנבנש "סנ, הרק "לסינ,, תנחטל

 השרובב הנחש ינמרגה דודגהמ םילייח ינשב השעמ
 ,"הבישיו,,ה ימימב םיגד גודל לחנל ואציו םיגדב םשפנ הקשחש
 התיה םיגדה ףסאמ םוקמ תולגל םתכאלמ תישאר .טימנידב

 תיב לש ץעה ילגלג תחתמש םימה אצומב :והוליגו --

 וניא ינמרגה רסיקה אבצו ליאוה .הנמלאה לסינ לש םייחירה

 לארשי ףסוי לצא הענצבו םוצמצב רכמנה ץפנה רמוחל קוקז

 תא ושידגהו ץוציפ רמוח לש הנמ םילייחה וליטה ,ןדיסה

 םנמא םיגדה ..."טנירפ,ב עמשנ רידא ץפנ םער לוק :האסה

 םגש אלא ,הלעמל םהלש ףסכה יסרכו הטמל םפרע ,וכפהתה

 .הקוזנ הנחטה לכו טטומתנ םנונגנמו וכפהתנ הנחטה ילגלג

 לסינ לש התנחטו השרובל הדרי םייאבצ םיסדנהמ לש תכ

 בייל לש ,היתויחא יתש תאנק תא הררועו הינפ תא התניש

 אל תאזכ תללכושמ הנחט -- ןייטש רזייל בקעי לשו יאבגה

 .הדסויה םוימ השרובב התארנ

 הנחט הבצינ הקיתעה השרוב איה ,"סירטיר,,ה הצקב 5
 .יהקרוקיס,,ה לומ לזיר הנמלאה לש הנטק

 הלזי'צה ךותמ הימימ תא הכשמש תיתוכאלמ הלעת .6

 הכיראה תחא ןיכס תב םיצע תרסנמ לש הילגלג תא העינהו
 תדמועה חמק תנחט לש הינפוא תא לגלג ןעמל הכלהמ תא
 שיפ ןויצ ןב 'ר לש ותנחט איה ,ןותחתה בוחרה לש ןימי דצב
 רטכורפ םיחאה לש םתולעבל ורבע הרסנמהו הנחטה ,םהינש)
 הכלהמ תא המקיע וז םימ תמא (םמש לע םיארקנ ויה זאמו
 ןתנ 'ר תיבו בוחרל תחתמ הרבע ,הדח תינפתב הלאמש התטנו
 "ותודידי,,ש) דחא ירגנוהל הכייתשהש הלודג רצח התצח ,הילא

 תעשפנ תועשרכ התלגתג תובוטה םינשב םידוהיל המודמה
 ןיב .תולגע תיישעל ותכאלמ תיב ילגלג תא הבבוסו (רצ ימיב
 הלעתל דעונ בושח דיקפת לגר תואמ עבראכ ,הנחטהו הרסנמה
 הנוכנה םתחונמ ואצמ הילעש העבגהמ קלח הפיקה איה :וז
 ןורחאה) ישילשהו ינשה ,ןימלעה יתב ינש -- השרוב ירטפנ
 ,םתיח םייחב םה ןיידעש םהיחא לע םתבש םורממ ופיקשה
 יכרדב עווגל םפוסש ,רבק ילא םהומכ ואובי אלש ולאל ודנו

 .םינשבכבו תוומה תונחמב ,בצוע
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 "הלזי'צ,,הו 'הבישיו,,ה םילחנה יקיפא לש ןותחתה םדרומב
 תעד ילבמ הבישיוה ,דחא לחנל ויהו הז ךותל הז םכפש םיקמב
 תא ןחוטה לארשי 'ר םיקה ,ויחא לש וברק לא אבש והימ
 .היתודובע לכ תא הב עציבו ותנחט

 תינוציקה השרובב התיה תחא הנחט דועש םירמוא שי 8
 לש ותנחט איה ,מ"ק עבראכ ךשמנש ךוראה הצקל העיגהש
 .םייח השמ רטסיילק

 זבר תיב לש תוקונית לש ךרה םכל תנחוט הנחט

 דמלמה לידנמ ךורב 'ר אוה ,ןבר תיב לש תוקוניתה

 םברו םרומ תיבמ םתאצב םוזחא הדערו ליח ,ןוילעה בוחרבש
 : הביסה .םהירוה תיבל בושל מ"'ע חרי יכושח ףרוחה תולילב
 םהל ריכזה ,םיבוקר ץע תורוק רפסמ לע ןעשנש יוטנ גג
 םירכאהו ער ןינעב הילעב ותמשמ .חמק םעפ ונחט ןאכש
 .תוברחל יהתו הנחטה הממש ,הז םוקממ םהילגר וריקוה
 לכ לש םגכשמל התיה -- התלד לע העבקנ אל הזוזמו ליאוה
 עימשמ םימב ויצח עוקשה ןפוא ותוא .ןיקיזמו ןיחורו ןידש ינימ
 רוא ,הבר הנוכת הנחטבו -- לגלגב םער לוק הלילה עצמאב

 ...תולופנהו תויוחדה היתוריקמ םיצרופ םינושמ תולוקו העתמ
 תרחמל הדרחה ירופיס תא םעמשב תאצוי םידליה לש םשפנ
 .התיבה םתכלב םברקב הקבנ םחורו "רדח,,ל םאוב

 רחנו ףעזב ודרי זוע תורטמ ,רעוסו םושג ותס ליל יהיו
 ץע לכו היוחד רדג לכ ומע אשיו ,ויתודג לע הלע הבישיוה

 לכו םיתבו םיחישו תונליא ותא ףוחסיו ויתודג לע עוטנ
 טישוה -- תיחשהל לחנל תושר הנתינשמו .וכרד לע דמעש

 אובבו .לידנמ ךורב תיב לוממש הנחטה רבעל םג ומרז תא

 ,הנחטהש ואצמ -- םבר תיבל רירגסה ליל תרחמל םידימלתה |

 .םהל חוורו -- הנניא םבל תטיטרמ
 ,הניטניפל ךרדב -- השרוב םוחתל ץוחמ -- םיינש דועו

 .י'ץירפ,, יצח ,ללוה ,יוגה הזוק לש ותנחט תוברל

 השרובב ץעה תורסנמ

 (םיכלמ) י'םיצע תורכל עדוי שיא,

 ורתינ השרוב לש הנופצב ,הלזי'צה לש ןוילעה הכלהמב

 תוטומו םישרקל םוכפהו םיצעה רשבב וכתחו תומוגפה םהיניכס
 םייביטימירפ םיצע תריסנל תשורח יתב הלא ויה .תורוקו
 קנע ינפוא םילגלגמה םייתוכאלמ םימ ילפמ י"ע םיענומה

 דריו הלעש דחא רוסמ ילעב הלא ויה בורל .םהילע םלפנב
 לדגוה ןמזה ךשמב .םיינזא םרוצ םוזמז לוק עימשהב תופילח

 (רוסינ תנוכמ) "רעטאג,, ונכ לע בצוהש דע םיניכסה רפסמ
 .המיא םיליפמ םהימגפ ידודיחש תולכאמ שומח הארמל לודג
 ןושארה ומוקמל רזחוה אל וכרד רבעש ץעה (תורוק וא) תרוק

 ךתחנ ירהש ,תינרוחא בושלמ ויה םירוטפ -- ךותיחה ירחא
 םירקה םהילזונ תא ועפש ,טאל םיכלוהה הלזי'צה ימ  .ולוכ
 ריעז תשורח תיבו תחא הנחט) תורסנמ עברא לש ןהילגלג לע
 .(לארשי אנוש ירגנוה יוג -- תולגעל םינפוא השוע לש

 .וינבו ץיבוקרמ שריה לש 1

 ..(רטכורפ יצרבו רתלא) רטכורפ םיחאה לש .2
  .רקאפו רודגיבא לש .3 =

 וביצה םיספ תרצ לזרב תליסמ) רטכורפ םיחאה לש 4

 -נאה,,בש תשורחה תיבמ החתמנש רטכורפ ץריהו קחצי םיחאה

 הלסמ לע .תבכרה תנחתל םשמו רשגה תברקבש הזל דע "לד

 תשורחה יתב ינשמ םתרצותו םיצע יסומע תונורק וקילחה וז

 יפוליח םג ויה תורסנמל .ברעמה יקושל םשמו ףוסיאה תיבל

 -זנה לש םהינב ךותב ,החפשמב ושחרתנ ר"יפע םלוא םילעב

 .םירכ

 הריסנ יתב ולעו וצצ "הבישיו,,ה תודג לע םג
 : (ול הצוחלו רפכהמ רדס

 ףאונ קוור ,ינמור ליצא ויצחב ,הזוק לש ותרסנמ 5

 תיב .רופס ןיא םירזממ ול ודליש םישגליפ ומצע תא בביסש

 ידוהי י"ע להונ השרובל חרזממ מ"ק יצחכ דמעש תשורחה

 יכדרמ המחלמה רחאל ,ןאפשנירג םהרבא ,ינ'ציסה לארשי)

 .(רגרבצרו היבוט ץמייטש

 -ידב וינבו דירפ לסוי לש וז ,6-ה הרסנמה ונמיה הלעמל
 | .ץרע

 (םינויצה) םיפתושה לש םתרסנמ הדמע הלסרופופב '7
 םג שמיש הז ר''חיב .דלפנייטש רזייל 'רו ץיבוקשומ השמ 'ר

 רדח הצקה ןייטש לשיפ םירפא .הילעל םידתעתמל "הרשכה,,

 להינ ,י"א תוארמב וטשיק ;תיצולח הריוא והאלימו דחוימ

 .תדלומ יריש ורשו תוינויצ "תוחיש,,

 יפל) םהו -

 יניכס ורסינ שעיניקלאפב ,מ,,ק ינשכ ,ץרעידבל החרזמ 8

 םהיצע תא לסיז היח ותנמלאו ןייטש םיחאה ךוראה שריה ינב

 .הנטקה םתרסנמב

 אדוי וינבו לירעפ םייחו) ןעשה לכימ 'ר לש הרסנמה 9

 ךוראה שריה תרסנמ םוקמ תא רכח ןעשה לכימ .(םוחנו בייל
  לאנתב םינש רשעל -- ןורחאה לש ותריטפ ירחא חממשש

 םינשה ךשמב .םישרויה ידיל לעפמה רובעי הפוקתה םותבש

 לודג תשורח תיב ,הניטניפב ותרסנמ תא לכימ םיקה וללה

 ."פולסירפ,ה הלעמב ,םילחנ תודגו םירה ילגרל הארמל

 השרוב ירישע

 (ב בכ ילשמ) "ה םלכ השע -- ושגפנ שרו רישט,

 םיינעה ,השרוב ידוהי ןיבש טלחומב דיגהל רשפא םולכ

 הדמ התואב ,םרשעב ולדבנו םהמ םידחא וטלבוה ,םבורב

 השק ? םירישע םארקלו דחוימ דמעמל םגווסל היה רשפאש

 התיה היולת וז תידמעמ הנחבה .הרורב הבושת כ"ע תתל
 קנראה לש וחפנ לדוג לע קיודמו רורב עדימב אלו הכרעהב

 וא) ,וב ןומטה לעו ובלל דומצו ימינפה וליעמ סיכב ןותנה

 הדמה הנק .(םהילא עיגמ וניא ןיע טבמש ,םירחא רתס תומוקמ
 לשבתמש המ תעדל םישקבמה ,םיטטחמה לש םתושרל דמעש

 -- ינעה ינולפל סחיבש האושהה תדמ -- םירחא לש םתרדקב

 דדמנו םיסכנה לעב ךרענ ללכ ךרדב לבא ? ינומלאה אוה רישעה

 ויתובא ול ושירוהש וא ,תוינק י"ע רבצש המדא תוקלח יפל
 יחטש לש םכרא ףקיה ,ללכ ןתגשהב למע אלו ,בורה אוהו

 .ב"ויכו םתושרבש תונינילפ ,םירעוימ םירה
 םהיצעב תוכתוחה ,תורסנמה ילעב םיבצינ ,רותב םהירחא

 םיבעו םיקד םישרק :םתרוחסש ,הנידמה לש וא םימדוקה לש
 (תוגאיליק) אשמ תולגע לע תונעטומ הרזגה יעבורמ תורוקו

 .םינוונחה -- ןורחא ןורחאו .תבכרה תנחת דע םתוא םיאישמו
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 תונינילאפה ילעב
 (דמ בל .רי) י'םותחו רפסב בותכו ונקי ףסכב תודש,

 -רובב הכלהתהש תזרפומה תרוסמה יפלש ץמייטש לארשי
 ןאכ) ץמייטש ריאמ ויבאמ שריש תונינילפ 6 לע "ךלמ,, הש
 התיה השרובש םיקידצ ו"ל לש אירטמיגה הארנכ העיפשה
 יתשלו ונבל ץמייטש לארשי שירוהב םלוא (םהב תעפושמ
 התיצחמ הל'זי'צבש ערערטאיפה .םרפסמ טעמתנ -- ויתונב
 ושוכר היה פולסירפה .טשילסמ ידוהיל התיצחמו לכימ לש
 -פופ לש ,ואביצ דע ךליאו ונממו (הצחמל) ץירפה אזוק לש
 ךייתשה אזוקל .(הבישיומ םיסכנ ריתעו רישע יוג) ןועמש
 :ונייהד ,הנידמה לש השוכר היהש ,תורעיל טרפ סורטיקה םג
 ירחוסל ,רוכ:מלו ריכחהל םדיבו םהילע הטלש הירלצנקה
 .תורסנמה ילעבלו םיצע

 ידיבש םיסכנה ללכבו תודשהו תונינילפה ושכרנ דציכ
 ,תומדא שוכרל םידוהיל ינשה ףסוי ימיב רתוהשמ :םידוהיה
 ליחתה תיב ול היהש ידוהי לכו ,תוינקה סומלוב ליחתה
 ינימ לכ חימצמ ןגל ואשעו תיבה ביבסמש חטשב חפטמ
 הקלחה תינק י"ע ונג רדג תא ץורפל דקשו תוריפו תוקרי
 -וקמב תודש ונק ,םוקמ לכב תאז תושעל ןתינ אלשמ .ודילש
 .םידוהיה תודשב השרוב תא ופיקהש דע ,םיקחורמ תומ
 תודשה לכ -- רתויב םייוג סלכואמה רוזיאה ,לשמל ,הסורטיקה
 -כאה לש םינטקה םיקשמל ץוחמש העירזהו -- הערמה ירכו
 םייוגש אלא דוע אלו .ויה תילארשי תולעבב ,םידוהי אלה םיר
 ילעב לש "םירעולישז,, וירייד ,תודשה עצמאבש םיתבב ובשיש
 -יראב ,תוריכשב םידוהיה תודש תא ודביעש םהו ויה עקרקה
 .הריכחב וא תוס

 תריסמ ירחא האב הלודגה תיעקרקה תורשעתהה םלוא

 ימיב הלחש הקולחב םיבשותה ידיב תומדאו תורעי יחטש
 -וצעה םיטפרקה ירוזאבש ,אציש קוח יפל ,ףסוי ץנרפ רסיקה

 תומדאה תקולחב לחהל שי (רארגא) ''דארא,,ה יסכנ םהו םימ

 -קפתה םידוהיו םייוג .תלעות ןהמ איצוהלו ןליעפהל הרטמב

 .בל בחורב ןתינה יתכלממה קנעמה תלבקל םמצע וניכהו וד

 תועקרק ילעבש ינפמ שארב םקלח תא ולטנ םידוהיהש ןבומ
 ול שיש הזל רתוי םינתונ ותעשב לבוקמה גהונה יפלו ויה

 (תיררגא המרופיר ןימ ,תילאיצוס הקולח תאז התיה אל) רתוי

 וסינכיו םקשמ תא להנל ועדיש םיסכנ ילעב לע הקזח יכ
 םחקמש ואר םירכאהו ,םיטעמ םימי ורבע אל .הנידמל םיחוור

 המכ יפ ויה םהיתודש לע וליטהש םיסמה :היה תועט חקמ

 םידוהיה םהידידי םע ץעיתהל וליחתהו םהיתוסנכה לע הבורמ

 ! הנתמכ הנתינש וז םמד תצצומ הקולעהמ רטפיהל רשפא דציכ

 םתרזעל ושחו םייוגה םהינכש לע םידוהיה ימחר "ורמכנ,,
 תודש תונקל וליחתה םידוהי :אובל הרחיא אל הצעהו ,הרצב

 הנגו תפרו תיב תיאר םא היהו ,םייוגה תאמ הערמ ירכו

 םידוהי יפב הארקנש יפכ וא ,הדש רדגל רבעמו רדג םיפקומ
 רדגה םינפבש המש עודיב ,"הדאבעיל,, -- םייוג לידבהלו

 .אוה ידוהי לש -- ורבעמש בחרמה וליאו ,אוה יוגה לש --

 ןאצמיה םוקמו תונינילאפה ילעב

 לארשיב ליחתנ -- השרובב "תונינילאפ,,ה ילעב םה הלאו

 ,רקיעבו ,ויתונב יחקול וינתחל ןשירוהש ,ןרמאדכ ,ץמייטש

 יחטש .םיסכנ יריתעבש לודגה אוהו -- ונב ץמייטש לכימל
 בינב םיארקנה הז תועקרק לעבל וכייתשהש םימוצע םירה
 הרוצה תא לביק תילגנאבו יניטל דוסימ) "תונינילפ,, יטפרקה
 ןיא, - תוכב ןולא ומגרת השרוב ידמלמ לצאו "ןיילפ,
 ונייהד ,רושימכ וניבמ סולקנואש י"פעאו "הרומ ןופ ןיולפ
 םילודג עקרק יחטשל ארקל םיטפרקב וענמנ אל -- רשי בחרמ
 ,"הנינילפ, םשב תועקב םידרויו םירה םילועה הלאל םג
 איה רתויב תמסרופמה לכימ לש ותזוחא .(רושימ רמולכ
 .("ארדזופ,,ב רקיתמ רתלא ונב) '"'איניפו'ז,,ה

 ."יולודארג ירושטיפ,ה לע ותוסח שרפ רגרבצרו השמ
 תואלכמ) הניטסה -- רתלא ושרוי וירחא) ץיבוקרמ שריה

 .(תמדוקה םע תלבוג) קיטרובול ןאצ

 תערתשמה ,'אבאשדריב,,ה לע לשמ רגרבצרו בייל לאוש
 .פולסירפה שארב

 .הזוחאל ול התיה ,אנישטפא ורוג עפלוה -- רגרבצרו םייח

 ,"יולוילפ הטסוק,, יררהה בחרמה לעב -- זוה םייח השמ
 לאירתכ לש התיה "הטסוק,,ה) "רהה שאר תפש, :ושוריפש
 .(םייח השמל הרכמש סרזול

 ידימ האנקש ,"הנטקה הרדזופ,,ה סלקנָעי לארשי ליטומ

 .הלחנל ול התיה ,ץמייטש לארשי

 קחצי רטכורפ םיחאה םג ויה םיעודי תונינילאפ ילעב ןיב

 ,לירעפ םייח .ףעיסיוממ דניק תחפשמ ידימ םונקש ,ץריחו

 ,רגרבצרו םייח ינב קיזייא קחציו יכדרמ ,קלופ ריאמ ץעדיא
 ורבע ןהמ תודחאש ,תונינילאפ םייתשו םירשעה םתואו ,דועו

 םישלש 1944 תנשב תועווז לילב ולבוה ןכרד ,הינלופ לובג תא

 תידוהי תולעבב ויה ,ןילופל ןבלה תומב תושפנה הששו

 .השרובב

 אקרעב ;שיפ לקוי בקעי :םינמנ םיסכנ ילעב םתס לע

 ינש .םירחאו ונבלאומ בקעי לפוי ;ם'לסוי סחניפ ;ץיבוקרמ

 -ינימ םימב תואצחרמ ,םהב האופר תוניעמש ,הארבה תומוקמ

 עדיא לש ושוכר ,הניטניפב תחא -- השרוב תוביבסב ויה םיילר

 ץיבומולש שריה ויה וילעבו "לידנאה,,ב ינשהו קלופ ריאמ

 .רטסיילק םייח השמו "רעפעפ,, הנוכמה

 עודי) םיסדרפו םירכו תודש השרוב ידוהיל ויה ללכב

 ."יוביז,ה הנחתה לצאש "דאס,,ה ,סרזול לאירתכ לש וסדרפ

 םהל שוכרל םידוהיה ולדתשה -- תיב לכ דילש תונגה דבלמ

 .הביבסב עקרק תזוחא

 בושייל םיכומסה תודשהמ + ןהילעבל תונינילפה ונתנ המ

 ןישקו ריצחו ןבתו תחש םיריבעמ ויה ןהש לכ הרובחת יכרדלו

 םיבחרמה ןכ אל .הריכמל םריבעהל םיטקלמו םירצוק ויהש

 וקה ירוחאמש םירהה ינורדמבו תורעיה ירעמבש םיקחורמה

 הנה ןה -- הערמל רקבו ןאצ ויה םיחלשמ המש -- ירעיה

 םירצימ ויה םשש םייתפשמה ,ןאצה תואלכמ רמולכ ,תוניטסה

 ,הדרואו ,הזנירבו הניבג : םיברה בלחה ירצומ םהו ןאצ תופש

 אוהו ץומח בלח ,הנבל ןאצ תאמחו הבוהצ רקב תאמח

 ,הדבזו תנמש ,"ךלימ עניפאש,, ארקנה ץמצמחה "טרוגוי,,ה
 .םוקו בויסנ

 םייואר םהב םיצעהש תורעי תוקלח -- תורעיה לוצינ

 וא תורסנמה ילעבל םיידוהיה םהילעב ויה םירכומ התירכל

 יאושינ :ןוגכ ךרוצה תעב התיה הצוחנ וז הריכמ .םהיכוותמל

 יתב םהל ומיקה םמצע םהש הלאכ ויה .ב"ויכו תוקחד ,תב
 תא ויה םיאישמ םיסכנ יריתע .םהלש םיצעה תריזגל הריסנ
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 תולעל דמעומהש ינפמ ישוק לכ אלל ןתעש אובב םהיתונב
 ,תכדושמה הרעגה יבא םש תא ועמשב הזכ תיבב ןתח תגרדל
 הלהצ השרובו ךודישל דימ םיכסה ,דימא שיאכ היה עודיש
 .רישעה תחמשמ הגנעתהו החמשו

 םינתחה תלחנ התיה הבזכא הנותחה רחאלש הרק תחא אל
 םמצעל ולגי אל םאש ,םהל עדויהב םיכרבאהו וללה םיזיזפה
 תורעיה ןמש ,בערמ עווגל ומתיש םפוס -- הסנרפ רוקמ
 ןטב אלמלו םסרכל רשפא יא םנשי םא וליפא תודשהו םירההו
 תעידגל ןויכיזה ןתניהב .לענ לוענלו דגב תולעהל ש"כו הבער
 ,ןתינ הדמב ,ןבומכ ,םולשת תרומת ,תושרה תורעימ םיצע
 יצח ןיעכ היהש ,ןרעיה .םיצעה תומכ וא חטשה ןדמוא יפל
 לודנופ,) היסנכה ןרק לש וא הנידמה תורעי לע הנוממה ץירפ
 םינוקהו הז קסעמ תויקנ וידי ורייתשנ אל ("קסעשטירעסיב
 ,םינוקל הנתינ םירצמ ילב הלחנ זאו ...םהב "ורהיט,,ש םה
 .רבד םילכמ ןיאו -- וקיפסהש לככ ורסינו ותרכו ועדג

 םא ,םהישרגמ תא השרוב ידוהי רוחבבש ןייצל יואר
 תא םהילע םיקהל מ"ע השיכר יכרד רתיו השורי ,היינק ךרדב

 םבל תמושת תא ךשמ ,ךלמה ךרד אוה ,בוחרה ךרוא ,םתיב

 התלכשכו .הז לומ הזו הז לצא הז םיתבה וצצ בוחרה ידצ ינשמו

 לש הזכרמב םהיניע תא וב ומישיו היינב םוקמל השיכרה רבכ
 הלזי'צה לחנ י'ע הצחנה בושייה יקלח ינשמ בכרומה ,השרוב

 ופעתסה הזכ ןפואב ,תובוחרב םגכשמ םיקהל וליחתה --

 .םהירבע ינשמ ןה ףא ונבנ םהיתבש תונוכשה

 םהל רצייו םיקירה םיחטשה תא םידוהיה תוארכ יהיו

 וליחתה -- ךוראה בוחרה דצמ הינבל שרגמ אוצמל השרובב
 ומשש עקרק יסכנ יריתע תוחפשמ המכ ויה .םיתב םתואלמל

 םהילע ובישוה -- הז בוחרב המדא יעטק לע רשוכה תעשב םדי
 ןאוס בוחרל והוכפהיו םהיתב תא םהל ונב ןכירי יאצוי תא

 .ותמדא תורפעב םיקחשמ תודליו םידלי המוהו
 הליחתב םהילא הבל המש אל הירלצנקה תסדנהו ליאוה

 התשע אלש המ ,ספא ,םישיבכ שובכלו תוליסמ םהב לולסל

 םג יכ ,דבלב יוכשל אל הניב 'ה ןתנ ,הכאלמה התשע המכחה

 דחאה דצה תא םתוארה ךות ,םתרזחבו הערמל םתאצב תומהבה

 ינשה תורשכה ןמיסמ םג וענמ אל ,םתריג תולעהב םתרהט לש

 יתש ןיבש עקרקה תא ורישכה תודבכה םהיערכ תוסרפבש
 וולנ תולגעב םיכשומה םירוושהו םיסוסה םגו םיתבה תורוש

 שדח בוחרו התיה הכורד ךרדהש דע הלילסה לעפמל םהילא

 ואריו הרייעה יבשייתמ רתי ושע ןכו ואר םהמ .השרובב ךנחנ

 -- לאמשו ןימי תוטנל ןיאש תודש לועשמו רצ ליבש לכב

 ומוקמב תונבלו רדגה לובג גישהל רמולכ ,וב רדגתהל תומוקמ

 ונייהד המצע תא השרוב התאר םימיה תחאבו התקב וא חיב

 תא חלושה םינדגדוגה ץע ותואכ ,םיפגא ףנועמ ךוראה בוחרה

 .םירבעל ירפה ידבכ וידב

 םיידדצה תובוחרה ומ ךכ

 יתב וליפאו םידרפנ םיתב םהיתוחפשמל ונב םירישעה

 בא-יתב תוצובק ולע הזכ ןפואב ,הזל הַז םיכומס המוח

 -רבצרו םייח לכימ -- רגרבצרו השמ יתב) םימישרמו םיראופמ

 ,(לקנעיו לאיחי ,לשריה םהינבו ס'יכדרמ ףסוי לדייא ,וינבו רג

 ץע ינבמ םינורחאה .םויקה תמחלמ ומחל ויחא לאיחיו שריה

 ץמנייטש רזול .ינוניבה דמעמה יתבל רבעמה תא וויהו ויה

 תוחפשמ םתוא וקיח םימיל (ויתונב יתשו לאירתכ ונבו
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 תשלשו דירפ לסוי) הלודגל ולעו ליח ושעש תושדח
 ךותמ אל -- וז ךרדב םעה יינע םג וכלה ןמז ותואב .(וינב
 תיב ותואש אלא ,השרובב םהל 'ה ביחרה אל יכ ,םידי תובחר
 םהיאצאצ תושרל ודמעוה -- םהיאושינ ירחא אמאו אבא הנבש
 תא וכפה זא ,םתיבב תוחפשמ ופסוותנו םידוד תע םהל אובב
 ינשה דמצה עיגהשמו ןושארה גוזל םירוגמ רדחל "ריקלא,,ה
 : םהל ורמאיו םיבהאנה גוזל הריד תיבל ןסחמה תא וניקתה --
 ויתוירב לכל ןוזמ ןתונהו הנש םירשעו האמ דע הפ םכל ורוג
 .םיבכוככו לוחכ הברי םכיפסכו םכיערז ,םכמחל תא ךרבי --
 תשחול,,ה הניירב ותשאו רלדנסה רטפא שריה תא ריכה אל ימ)
 -פוסמ םיבוטה םהישעמו םירומג םיקידצ םהינש -- "הכמה לע
 םנכשמ ומיקה דחא ןבו תונב יתש -- !? הזה םויה דע םיר
 ימשג גגה ףלז םאו וללכשו וצפישו ופיסוה ,תיב ותואב
 ויח הככו -- ףלדה תחת חבטמה ילכ תא ומש -- הכרב
 ינבב דחי ואריו ונתח םע ןתוח ,התלכ םע תנתוח אתווצב
 .(םוקמה יל רצ וימימ םדא רמא אלו םהינב

 םה םיטעמ -- םיסכנ יריתע לש יעקרקה םרשע רוקמ
 בותכ 'ירשעיי ימו ינעיי ימ,, -- רובידה תא וילע ודחייש

 -- עדת םאו ,לואשל םעט המ זא -- "ףקות הנתנו,, תלפתב
 השרובבש תויה אלא !!התא םג םיסכנ הברתה ! ךל לקויה
 .ויה םיחא םהיתובאש ץמייטש תחפשממ ויה םידוד ינב ינש

 הערמה ירהו ויתודשו ויתורעי : היה רידא ריבג םינדודהמ דחא
 וליאו .םירידאבש רידאכ לשמל יהיו השרוב תא ופיקה ולש

 ורוסמו וניזרג ,ומכש לע "ץעה רומח, תא ףתיכ -- ינשה

 םיצעה בטוחל יהיו הריזגל םיצע שקביו ךליו ודיב קיזחה
 .סירטירהמ ,השרובב עודיה

 דחא םדאו ,םרשע רוקמ ירחא רהרהל תושרה הנתינ ןאכ

 רהרהל ,העיגיו למע ןיב היונפ העשה תא אצמ הכלחה ינבמ

 םינוכנ םקלחבש םירוהרה ,לוקב רהרהל ,םרשע רוקמ ירחא

 םירישעה ןיב םש םהל אציו העשה םהל הקחשש םישנא לע םה

 .םתורשעתה תורוקמ ולזנ םכרדש תורונצה תא תולגלו

 תרוסמה תורירמ תא העמק קיתמהל ונכרד יפל הסננ ונא
 ,תמאל בורקה רואיתב םידוהי המכ לש תיררגא תומצעתה לע

 המרע תצקמב -- הצרנ םאו אדירג תירחסמ ,הטושפ הרוצב

 יוגה : תישונא הרוצב וליפא רמול ןתינו המרמב אל לבא --

 לעופ ,יאקשמ וא יאלקחכ "רכיא,,כ ורידגהל השקש יאשרובה

 דבלמ ול ןיאש ,שרו ינע רגת וא ינועמק רחוס ,דבוע וא

 ץע תורוק לש רדגו העקבל רה ןיב הצוענה ,ולש התקיבה

 דיחיה תושר לע העידומו התוא הפיקמ ןכראל תוחנומ תוקד

 ינתא יוניכ) "םידי'ז,,ה ןיבל אובל םירההמ ול דרוי הז יוג -

 ,הנמאנה ותיול תב ,ולש הרטסיירטהו (יוניג תנווכ לכ אלל ---

 מ"ע וקשמ לולמו ותמדא ירפמו ונג תרמזמ התיה האלמש

 ודידי תיבל ואובב .ומכש לעמ ול תלשפומ ,םידוהיל ןרכמל

 תובוח לע ויתוגאד וב תומזמזמש שאר םג איבה ,זאמ ורכמו

 ,תורחא תורצו החפשמ תויעב דועו ונממ םיעבתנו וערפנ אלש

 אוה קרש ,ידוהיה ינזאב םתוצרהל ידכ  ,ובג לע תומרענה

 .ובל ןוהמתלו השקה וחורל ןיבי
 הכרבב ולש (ערו דידי) "ןיטעירפ,,ה תיבל וסנכיהב

 וירחא רגיפ אל ידוהיה ,תועירו תודידי העיבמה תיתרוסמ

 אלל .שקבתת םרט דוע ש"י תיסוכבו המח םינפ תלבקב
 ,ושארמ טמשית אלש) ועבוכב ולאמשב יוגה ךמות תויהש

 לעמ ותפנצמ תא ריסה העיבש ידכ הב שיש הדועסל קרש
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 סוכ תא קירה ונימיב (הינפל "בלטצה,ל ידכ תאזו ודקדק

 ייתשה רחאל ונורג ךותל ,"םייחל, תרימא ירחא ,דוביכה

 לבא ..וקזח טעמתמ הקשמה תוברכו הינשה האב הנושארה
 שפנ תוכפתשה לש התעש העיגה זא .הטעמתנ אל תורכישה
 קרש ,די'זה ודידי לש ונזא ךותל תוגאד תחשהו תורצ יוניתו
 שוחיו באודה ובלל האריו האכנה ושפנל ןיבהל לגוסמ אוה

 .ורעצב

 ויתורצמ קלח לע הלקה תעצהב גזמתנ גזומה לש וימוחינ

 םימולשתה תקע ובג לעמ דירוי םא ונייהד ,תובוחה ןהו --
 ,העצהל העצה ףרצמו וצחלמ חנויו ול לקויו וילע םיצחולה

 המדק ןאכו -- יאנתב םולשת יכרצל ףסכ םוכס ול תוולהל

 "תויהו ליאוהו רחאמ,, וריבחל םדא ןיבש תימיטניא החיש
 היוחד רדג קרו ךלש הדבילב תלבוג ילש (וחא) הדבילהש

 ןעמל הציחמה תא ריסת םא ךלהי ךנמ המ ...ןהיניב הדירפמ

 ,השרובב ויה םיראתמ ךרעב ךכ ?דחאתהל ןהיתשל תת
 ידימ םלוגלג יכרדו תועקרקה ישכור תא עקרקה ירסוחמ

 .םתולעבל תירב ינב םניאש םינכשה
 ונא .תורעיבו םירהב םהישעמ ךכ -- תודשב םהישעמכ

 וב שי ילואש ,ונינזאב ורפיסש המ אלא רפסל ונידיב ןיא

 תאצב ,"םירהנ םרא,מ ,תאז לכב ירהש ,תמא לש בוטרוק
 תא םירבעה תחפשמ םשמ וריבעה אל ,םידשכ רואמ םהרבא

 ילבמ תדמוע הניעב היעבהו .םיטפרקה תעקבל רענש תעקב

 ושכרנ השרובב תידוהי תולעבב ויהש ןיעקרקמה בור םא תעד

 אהת עודמ :תושקהל שי ךדיאמ .תורשכו תולבוקמ םיכרדב

 יכ ,ידוהיה ידיב רשאמ הרשכ רתוי יוגה ידיבש עקרקה

 ,הרצוקהו הערוזה ,הרמושהו הדבועה ,הילע בשויה לכ היבגל

 וניא םנמא יוגה .הבוטמ עובשלו הירפמ לוכאל יאכזו יאשר

 ,עקרק לעב תויהל תירטנמלאה ותוכז לע ןיכומס שקבמ

 םוקמ לכב לחנתהל והכזמ שרופמ קוספ ,ידוהיל ותמועל

 תולובג בצי םדא ינב ודירפהב םיוג ןוילע לחנהב,, :ותבש

 ידוהיה היה תויוכז הוש ."לארשי ינב רפסמל (םכותבו) םימע

 התיה  קחשמלו ותוכז תא ונממ וללש העשרה תולשממ קרו

 .ולטנ םתוצרבו ונתנ םתוצרב ,םהידיב וז

 רוסיאה לטוב רשאכש ,הדבועה ןתת ןודזה קוחצל היאר

 רוסיאה בש 1848 תכפהמב : םידוהי י"ע עקרק תשיכרל ןיטולחל

 םידוהיה אלש דרמה יוכיד םע ןכמ רחאל םינש שמח ונתיאל

 םאשמ תקידבו ל"נה טוטיחב םיאורה םנשי ךכיפל ,(והוממוק

 םייוגה השעמ ,לווע תוטישו ףלס תוחרא םידוהיה לש םנתמו

 .דימת םכרדכ םהיתולובחתו לארשי יאנוש

 םימיב ,םשגה ירחא הנעלו שאר תוירטפכ וצצ הלא תודגא

 םייוגה תולוק שוכר ןעמל טנמלרפל! תוריחבה ינפלש

 ,םייוגה לצא קר אל תבשק ןזוא ואצמ וללה םירופיסה

 יטועמו םתותימאב ןימאהל וליחתה םמצע םידוהיהש אלא

 יובח ךויחו רתוסמ דשחב םיכסנה ילעב לע וטיבה עקרק

 -לירוה,,ה תמיגל תא אבוס יוג תואריהב ,םתפש תוצקב -

 תומדא תוינקל היולג ךרד ...תושרב אלש ידוהי תיבב ולש ייה

 םלשל ולכי אלש םייוג :תיבמופה הריכמה התיה םידוהי /

 םידוהיל םתמדאמ קלח רוכמל וצלאנ ,הצעומל םהיסמ תא

 ,םידוהיהו תויטטיצילב ורכמנ םהיתודש ,תאז ושע אלש הלאו

 ןבא,מ העש התוא ורדענ אל ,םלצא היוצמ התיה הטורפהש

 .הריכמה לע וזירכה הילע "ןיעוטה

 עקרק יחטש םהל ויה אלש השרובמ םידוהיה ויה םיטעמ

 הדש -- קוחירב םא ,רצחו הנג תרוצב םתיב דיל םא ,םהלשמ
 הערמ ירכו הדש תוקלח םהמ ,םירפאו םיחא ,תודשה ןיב
 ירסוחמ םייוגו םתולעבב ויה תוקרי יעטמו תחש תריצקל

 עצמאב םקוהש םילד תתקב ,ןטק הנבמ ךותב ובשוה עקרק
 רמולכ -- ירעילי'ז,,) רמושה דיקפת תא ואלמש םהו הדשה

 ותרצותמ ותדובע רכשו עקרקה תא דביע םג אוה (םוי רמוש
 סיראה וא רכוחה םג רעילישזה היה םיתעל התיה תיאלקחה
 .התיה הקוחד ותסנרפו

 שגרוה אלו טעמכ ימלועה רבשמה ימיב ,םישלשה תונשב
 םימע תלכלכב תיחשמה ךאלמה לש ינסרהה ולעפמ השרובב

 םג "רבשמה לע ובשי,, עירכמה בורה לצא ירהש ,תוצראו

 תא הליגש חיכש יתלבו רזומ הרקמ ילמלא ...םיבוטה םימיב

 אקווד :רבדה עריא ןכ יכ הנה -- "םיזראב הלפנש תבהלשה,
 דחא .השרוב ימשב תירבעה לש השמש החרז םימיה םתואב
 ודמל ויתונבש ,םיצעה ירחוס ןיב רידא ,השרוב ירישעמ

 םיתאמ) ילמינימ םולשת דעב ותיבב יטרפ רועישב תירבע
 דומיל לש םישדח רפסמ רובעכ .(שילשו רלוד-כ ,םיאל
 שחלו ותדובע רדחל הרומה תא תונבה יבא ןימזה ,חלצומ

 ןיישעתה ,אוה ץלאנ ברה ורעצל :והימתהש דוס ונזאב
 םידומילה תא קיספהל ,תילכלכה הקוצמה בקע ,םסרופמה

 םגה) עמשנב ההותו דמוע ונדועב הרומה .ול חוורי רשא דע

 .הדותב ותרטפו המח די ול הטשוה 61 םידרויב אוה
 ירישע ןיב אוה ףא בשחנש ,רחא רחוסב השעמ דועו

 ןושארה) ןגב הדמל הנטקה ותב (אב אל ןושארל לבא) השרוב
 תילמס תופתתשה דעב (...ןורחאהו -- הדסויה םוימ השרובב
 האצי םידומילל העיפוה אלשמ .(םיטנס 7-כ) תואצוהב
 אבא .האב אל הז המ לע תעדל "ךוניחה ינקסע,, תחלשמ

 רמולו יתב ינפב טיבהלו דומעל לוכי יניא : תוטשפב לצנתה
 רמול רתומל ...יל ןיא -- םיאילה םירשע תא השקבב הל

 . .ךכ לשב ולדח אל ןהידומיל הנורחאהו תונושארהש

 העגנש הלאל םיגאוד השרובב וליחתה םימיה םתואב

 םתדובעמ "וררחוש,, םילעופהמ םיברש ,רבשמה די םהב

 טשפ רוסחמהו םיבר לש םסיכמ המצע הרידנה הטורפהו

 לש םישדח םירקמ וצצו םהיתונולח דעבמ ץיצהו םיתבב

 םניאש םינויבא ילדל היקנ ןושל) "תבש לש תולח,,ל םיכרצנ

 קיחרה ופוג "לוח,,הש תמחמ ,"לוח םתבש תא תושעל,, םילוכי

 ןהינימל עויס תורבח דוסייב ומש םתגאד תא (םהמ ומצע

 "הדומ יטנא,,ה ןויער הפצ םימיה םתואבש םירמוא .םנוגראבו

 י'זיור תוליכשמה ויתונבו רטכורפ ץרה לש ותמזימ) השרובב

 .ןתשבלת תקוצמב תוינעה השרוב תונבל דומע ןעמל (הרשו

 (הלהקה שאר דיקפת םג אלימש) וכעמ זנאג לידנמ השמ יר

 "םילעופ תרבח,, םילעופ תצקמו אוה דסיי איהה הפוקתבש רפסמ

 ןגהל רקיעבו .לעופל הרזע הדיקפתש "קדצ ילעופ, םשב

 עורגו תוינלאמשב דשח ינפמ ששחמ .רוטיפו לוצינ ינפמ וילע

 יניעב היה "הריפככ,, והומכ הינמורבש ,םזינומוקב -- הזמ

 לארשי ינב וניחאו -- תושרל לק זמר היה ויד) -- תונוטלשה

 לש ונב רטסנשמ (וב שמתשהלמ רעצה הברמל וענמנ אל

 ינש תא ורסא -- "םילד רזוע,, ללגב "םירוחב תראפת,,ב יאבגה

 ףעיסומב יחרזמה לש שוביכה עסמב ."םיטסינומוק,,כ םירטוסה

 ורזחוהו קוחה ירמוש תמח תא םהילע הדוגאה ישנא ולעה --

 לש םנויער תא אל ץיפהל ואבש םיטסינומוקכ ,השרובל

 אלא -- ב"ויכו ןליא רבו רבוליהומו יעלקלאו רשילק םינברה
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 -סימה ושע המ .(ןינלו סלגנא סכראמ לש לידבהל םתרות תא

 ןיב התרטמש הדבוע הלועפ תינכת .תיבגמב וחתפ 1! םיד
 האר אל שיא .וידיבעמ ינפמ לעופה לע הנגה ,רומאכ ראשה

 :דיל אבה לכמ תומורת ףוסיאב לחוה .והשלכ םגפ דוגיאב

 .תיב יכרצו לכאמ ירבד ראשו .תוקריו תוריפ ,םידגב ,םיפסכ
 ועיגהש םיכרצמה תקולחב וקסע םש תומולע תוצובק תוצובק

 היה אלש טעמכ .ימלו יממ עדי אל שיאו דובכ ךרדב םתדועתל
 םידסח תולימג יפסכש -- הכימתל וקקזנש החפשמ וא םדא

 .םהילא עיגה אלש ירשפא עויס לכו הלכ תסנכהו

 .םידיגנה תמישר שארב ןיעקרקימה ילעב ודמע רומאכ =

 לש םלגר טומיהב יכ ,הקלחב קר התיה הנוכנ הכרעהה םלוא
 -וחסל שוקיבה תדרב ,םיצעה ירחוס םללכבו תורסנמה ילעב

 םרשע רוקמש דועב ,העיפשה הקספו קפסב םנוה דמעוה ,םתר
 ילעבמ דחא .ברח אל וניעמו שביתנ אל םיסכנה יריתע לש
 ,םירישעה למס תווהל הכזו השרובב היה םיגוסה לכמ תועקרק

 לע ךמס דבלב תחא תבש לע אלש וילע ורמא ויברוקמ ,םרב

 ונממ תורשעהש ויבורקמ דחאל הנפו "ובוח תא ערפיש רוצה,

 תחשה ריצק תע ,ףיסאה יחריל דע ,הולימ תשקבב ,האלהו
 | | .תודשה ןמ ןבתה שושיקו

 הגילפמ תירעיה םתיטמגרפש -- רחסה יריבגל רשא

 ןיבה אל שיא -- תולובגל רבעמש םיצעה תונחתל התיה
 .םיחרוב וא םה .םיחרופה םהיקסע ףקיה לע דמע אלו םכרע
 ותרוחסש ותוישיא תוכזב דבוכמ םדא ,םהמ דחאב השעמ

 ריכה אל םדאו העשה וילע הקיעהו ותסנרפ תא "הררחיס,

 .עפשה יערכ לע להנתהש םיאצאצב ךרובמה ותיב  תוקחדב

 ימורעמ תא ףושחל התיה הלולעש ,תולקבש הלק החנא

 :השרובב תרקנמ תבקונ הלאש ונורגמ הצרפ אל ,ותלכלכ

 . < ה | | !?יח הז קרי ןכיהמ
 "רשוכה תעשב רשועל,, : "םיקרפמ,,ה םג םה "םיביתומ,,ה

 ירעמ תחאב "וב לכ,, תונח לעב ,ול חילצמ רחוס אבא ,הז
 "םירה העבש,ש ,םוקמ קוחירב ,טיבמו הפוצ ,הינוליסנרט

 וינב לכמ וילע ביבחה ונבל ול חינמ וניאו םהיניב םידירפמ

 ביחרה רשא דע ורוסחמ יד ול ןתונו ודובכמו ותסנרפמ וחפקל

 דבלמ .(ןאכ היה ללכה ןמ אצוי הרקמ םרב) םוקמה :ול

 תונש תישארב לבת תוצרא בור תא ףיקהש ימלועה רבשמה
 :הלשמ םירבשמ הל ויה ,השרוב לע םג החספ אלו םיעבראה

 הדובעה קספיהב .היתודוסימ הרערעתנ תיסנניפה תכרעמה

 ,םידוהיה לש םהיתויונחמ וילגר ריקומ יוגה ליחתה תורעיב

 ילכ ,תיקדיס ינימו תלוכמ תויונחב השרוב התיה .תעפושמש
 םיניזרג תוברל םישמרח דע השרחממ ,םירכאל הדובע ילכו תיב

 תודופא םהו םישבכ רוע ישובלמל רחסמ יתב .,'וכו םילגמו

 רועמ םיינונווג םיחרפ תוצובשו םיציצ ירוטפ תומקורמ ,רועה

 ,םיברה םינוורפה לש ראפתהל םהידי השעמ ,ישמ :יטוחמו

 ;וואגחו ןושאר ימי תשובלת וקפיסש תוינוורפה לש רתוי ןוכנ

 טעמכש .םהב תואגתהלו תואנתהל םירההמ םידרויה ,םייוגל

 לש התלד -- ידדצ וא ישאר בוחרל הנופ ותיזחש תיב לכ

 | .ול החותפ תונח
 הכרדש םיתב ינש ןיב הדירפהש ,הבחר המא ,הרצ הטמיס

 ינש לש םהיתוחפשמ תא הלכלכ ,הסורטיקהמ םירכאה ורבע

 ואלמתנ ךדיאמ תלוכמ תונחו הזמ הגיזמ תיב -- םיפלווה

 תנכסו רבעמה אופקב ,ףרוחה ישדחב םלוא .םיתושו םינוק

 סינהש םיכומסה תוגגה ינש לש ףלדה תביסמ ,וב הקלחהה

 .םירחא לש תויונחה וכרבתנו רחא םוקמל הב םירבועה תא

 השעמב אל ,יוניש לש וצוקב היולת םידוהיה תסנרפ התיה ךכ
 .ריואה גזמב אלא תישארב

 ותונחש דע תאזכ הדמב ותסנרפ העפשש דחאב השעמו
 אל םינוקלו הליכהל הלכי אלש הרוחס בורמ העקפתה הנטקה

 .םוקמה יל רצ :ארקיו הב םלגר ףכל םוקמ ,דמעמ אצמנ

 הבחרתנ ותונח .רתוי בחר םוקמל ותונח תא קיתעהו דמע

 ותטמיס תא ומע לטנ אל ותאצבש םושמ ,הרצקתנ ותסנרפו
 .םחל רסוח דרי ותיבלו ...םינוקה תאיבמ

 ,ןהינוקו ןבזע אל עפשהש ,רפסמ תויונח םנמא ויה

 לרוג .ןהילעב תא וקיסעהו ןהילא וכשמנ ,םייוגכ ,םידוהיכ
 םיבצקה בצמב קר .רכממ יתב רתי לש םקלחב לפנ המוד

 םיוגל הדובעה סועמבש ,הכופה העפות םימעפל התארנ
 זא .רשב םיזילטיאה ואלמתנו םהיתומהב תא ורכמ תורעיב

 .ליעל רמאנה םעט ותואמ םינוקה ותחפ יכ ,רשבה רעש דרי
 ,ועיגה ותיבלו ץיבונר'צב ש"הוכ היה בשוי םינשה ןתואב

 דחא ,השרובבש תולודגה תויונחה ילעבמ השלש ,ןיגוריסל

 .םישישרת עזגמ רצנו ח"ת ,םינפ אושנ וימעב לעב ידוהי

 םיעצמא תולגל היה דקוש אלא לענ אל םנמא ותונח תא

 .ויתוביתמו ויפדממ תמלענו תכלוהה הרוחסב ורוסחמ יולימל

 םיברה וינוקל ותונח החתפנשכש בל בוטו םיענ םדא ,ינשה
 -- םינויבאל ןתנ רזיפו םתיבל םחל ינועטל ודי םג החתפנ

 ןכל םדוק םינש טעמש ץצונ ךרבא -- ישילשה .הטמ ודי םגו

 רבוה רובה ."ןמוש רובל ולפנ,ב ומצע לע םדא תאנק הלעה

 הקוחרה ריעבש ותיבב םתשלש רוקיב .ונמיה רגינ ןמושהו

 איה הקוצמה םא יכ תודידיו ןיסומינ רוקיב היה אל הרזהו

 תוירבה ימחר ררועל תיעיברה המוקל וילא םתוא התלעהש

 ידידיו ירכמ גוח לע עיפשהלו םהילא הוליאש ואב בל יבידנ
 ,טירלדנסו םיטייחכ ,עוצקמה ילעבמ .םקחד תעשב םהל דומעל

 ,הריסח התיה אל השרובש הכאלמ ישוע רתיו םיחפנו םיחחפ

 םגתפה תא םהילע חינהל ןתינ יכ םא ןאכל סינכנ אל ,םתוא

 -עתנ אל םתכלממ תמאב ירהש "הכולמ -- הכאלמ,, :יממעה

 ! ? ןוקית הנועט -- היפ הרעפש לענ :םישקה םימיב וליפא הרר
 תעשבו יתיב ןוקית ונקתל רשפא דימת אל ,יולבו עורק דגב

 ...ימינפה הדצ לע התוא םיכפוהו הנשי הפילח םיקרפמ קחדה

 ושדחלו דגבה תא ךופהל מ"ע רפתה תמירפבש הרק תחא אל)

 ןידה אוהו ,(וינפ לע והוכפהו םירחא הומדק רבכש אצמנו

 תסרפ םע תושעל המ -- םפכב הדובע ילכ יספות רתי יבגל

 ואש ! ? חפנל תכללו םוקל אל םא ,ולזרבמ הפחיתנש סוסה

 ףס לע רבע אל בערה -- הז ללכב םיפכ תנובתב םיקסועה

 לע ול בשי ,תוטורט ויניע םומ לעב ,ןויבאו ינע רלדנס) םתיב

 קרו תובחסב תומותס ויתויגוגזמ שלשש ,בנשא דיל ופרפרש

 הבידנה שמשה לש הרואמ תצקמ ול רידחמ יעיברה קלחה

 "סנרפ,,ו תולשוכה ויכרב ןיב תנקתנה לענה תא ול ההיגמו

 .(תושפנ רסירת תב החפשמ

 לע חספ אלו םלועה תא דקפש רבשמ לע ןאכ רבוד םא

 חדינ רפכ ותואש ,ןזואה תא רבשל םא יכ רמאנ אל ,השרוב

 רתסב אבחנו יובח ,תורהנ תודג לעו תורעי תאפב ןכושה

 אובל ושגרתהש תוכופהתה יעגפמ םיעגפנה ןיב אוה םג ,םירה

 הראמהו . םלועה תוריבב םיקנבבש הדלפה חופוק יקמעמל

 תמחמ ןכל םדוק דוע וטמקתנש ,הידוהי יקנראב םג החלתשנ

 | .דימתמה םנוקיִר
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 השרוב לש הינע

 םירפסב תואיקב האלמ השרד קירהש ברב השעמ םירפסמ

 בותכש הממ תוחכוהו תויאר ואיבהב ,םיעמושה ינזאל םישודקה

 .הנשמב דמלנו ,םיבותכב שלושמו םיאיבנב יונשו ,הרותב

 םיקסופבו םישרפמב רמאנו ,םישרדמב שרדנו ,ארמגב רמגנו

 ויתויארב ויניזאמ תא דרט תועש ךשמ .םינורחאו םינושאר

 תעדל ...תולגב אוה לארשי םעש :הנקסמהו ,םירפסהמ קיסהש

 .הייאר הכרצוה אל -- איה היינע הבורב השרובש

 סנכינו ונמצע תא חירטנש יאדכ התולד תא ריכהל ידכ
 ןיעה ןמ יומס ותיב תסנרפ רוקמש םידוהיה דחא לש ותיבל

 תדמ לע דימ דמענו ,םיסנ לע תמייקתמ וליאכ ותחפשמו

 םמחל יגתונ אמאו אבא תוברל ,הינב לש םהידורמו םיינוע

 םהיתונוזמש לוחה תומיב רמוא יוה -- יתמיאו (?!םמחל)
 אמוי יאהמ ימוי ילוכו,) תבשה םוי תכרבמ םהל םהיעובק
 רדחו חבטמה אוה) רדחה תוארממ ןיע םילענ ("ןיכרבתמ
 וריואו ,קוחדהו רצה (דועו תוטמהו םיחרואה רדחו לכואה
 תולובטה תותסכהו ,םתוסכמ םילטרועמה םירכהו ,סוחדה
 םידגבה ףאו .תואיפהו ןקזהו שארה תורעשב תוצעננה תוצונב

 תמחמ הינפ ורדקש הרדק .םהיתומולפ תודורפב םיטשקתמ
 הכותמו הריכה יתכריל תטסומ םיריכה תועבט לע דימת-תדימע

 ללובש ללבמ וא "רעשילוק,, ארקנה עצקוהמ ץע-ריזג טלוב

 תארקנה הבוהצ הסיידב עקתנש -- ולושיב תעב חמקה תא
 ,ולוכ םויה ךשמ םיחתנ-םיחתנ "םישלות,, הנממש ,"השעלוק,

 לכב השילוקה תא םיתפלמו ,ומויק לע עידומ בערהש תמיא לכ

 לוביטב וליפאו ןונצב ,םושב ,ויתובנזבו לצב שרושב :דיל אבה

 לכאמ ןיעמל אוהה רוזיאב ךפהש הז םילד לישבת .ולבתמ חלמב
 טירפתה שארב דמע -- םידוהי לידבהלו םייוגה רובע ימואל

 תשמחמ םחלה םוקמ תא אלימ ,ידוהיה תיבה לש ימונורטסגה

 ותואמ כ"דב ןקתוה אוה ףא -- ינעה םחל ומחל יכ -- ןגד ינימ

 ול ןירוק ויה סרית םחל .השילוקה וב החבתשנש רמוח
 יוצמ אלה -- ןובאתה אוהו ןובאתל לכאנו (טיורב-יאלאמ)
 וכותבו ספליא .השרוב יינע לצא העש לכבו תע לכב היה

 תלבותמ תוקרי ראשו המדא יחופתב הלולב הקורי תיעועש
 .ימויה םנוזמ תא םהל קפיס רקובב לשבתנש בלח ינמשב

 האלמ דכו םיעטו יגופס סרית טחל רככ םג ןחלושה לע תולעב
 םינמאנ ויבלחו ןתינ ומחל ירה -- ודצל תבצינ ץומח בלח

 הירחאלו הדועסה ינפל ךרבמו ,ןשד אלמו ךורע ונחלושו

 ופירטהב ,ומע השע רשא וידסח לע 'הל הדומו ,הרצק הכרב

 | .וקוח םחל

 ,ברעבו .םירהצב םהילכאמ ןכ -- רקובב םהילכאמכ

 תוריפ ילדו םנובער תא רביש ןגה תוקרי -- ץיקה ישדחב

 םידעומבו תותבשב םעיבשמ םג היה ,ונכש לש וא ,ולש ונג

 ,רוסחחמ הארנ אל -- רקבנ םאו תיבב רקבל ךרוצ ןיא --

 אתכלמ תבשב .עובשה תומי לכ םיגאוד תבש יכרצל ירהש

 (ןושאר םוימ) םוי דועבמ ,רוסחמ עדיל ידוהיל ול רוסא

 בוט רבד לכו החונמה םוי רובע םימעטמל םיכרצמ םיניכמ

 יאמש השעש ךרדכ תבשל ותאנה תא םיחוד -- דיל עלקנש

 ,רורב לבא ריעז בתכב הבותכ הצע הנשי -- ול ןיא םאו ,ןקזה

 "ובוח תא ערפי רוצה -- הוול םאו, תבש לילל תורימזב

 תבש יכרצ םיכרצנל אהיש םילדתשמ ''הקדצה תודסומ,, וליפאו

 תדועסל ןוזמ ול ןיא ;תבשל חקי ןיינמ :ןירמוא תוירבהש אוה |

 .םירמוא ןיא -- עובשה לכ תדועסל וליאו -- תבש

 לעב לכל טעמכ ןכש ,השרוב יינע ובערש רמול השק

 םיתעל ; רצחב ורקרק םילוגנרת :ול היה ריעז קשמ החפשמ
 תמוערת ילב התבונת העפשו היניטע תא הטמש העוג הרפ םג
 הבילחמ הידד תא הענמ אלש העופ זע .ףטה יפל בלח --

 .התרג תא חור תרוקב התלעה השעמ תעשבו

 הינבה ןונגס יפל ויה םייונב השרובב םידוהיה יתב בור

 רדחו הסינכ ןורדסמ ,רדח ;םירכא יתב לש תיביטימירפה

 ןתמ וא ,החפשמה לודיגב ךרוצה תמחמ וא ,םהל חוור .ןסחמ

 אובל דע רדחל ןסחמה תא וכפה -- יושנ גוזל יארע ןוכיש

 ושע םידוהיה) .רדח אוה ףא תושעיהל ןורדסמה לש ורות

 (היה יוג "הסדנהמ,ש תאזכ הרידל םתסינכ םע דימ תאז

 השלש ןב תיב הליחתכלמ ונב --- הינבה תרוצ הללכתשהשמ

 ונבנש םיתב תצקמ ,תיפסכה תלוכיה יפל לכה. ,רתויו םירדח

 השרובב ויה םינש -- ג"ע הילעו תיב -- קוראבה ןונגסב
 תא לולכל םג רשפא) .תוביתנה תיבו ץמייטש השמ לש ותיב

 אלא שמיש םירוגמ יתבל ףתרמה ,ןותחתה קלחהש ,יברה תיב

 | .(המדאב היה עוקש ותיצחמש

 לכימ יתב :םינבלמ ויה םייונב תוחפל םיתב העבש

 השמ ,לירעפ םייח ,רגרבצריו םייח ,רגרבצריו השמו ץמייטש

 שי .רלה לארש קיציא לש ,יברה תיבו הירלצנקה ,ץמייטש

 -- לידבהלו ןותחתהו ןוילעה תסנכה יתב תא םהילע ףיסוהל

 םיבשוימ תונומרא (התיה ץעמ לקוי דיל ןהמ תחא) תויסנכה

 ,םמושו חונז ןומרא ןיאבו) .תרכוז הניא השרוב םינקורמ וא

 תא ןיקיזמה םהל ורחב ,ןילילו תוחור ןידש לש םנכשמ םוקמ

 ,תונחטהו הוקמה ןוגכ ,םהיחתפב העובק הזוזמ ןיאש תומוקמה

 .ןתניחט הקספש

 -אגה יתבכ ,םייוגה תונוכשב ואשנתה ןבא יתב רפסמ דוע

 הזוק לש ותיב םתמועל ,הינוליסנרט יליצאל וסחיתהש ,םירוב

 ר"העהלמ ימיבש םישנ הברמו ללוה ובורו "ץירפ,, וטועימ)

 -- ןמכייא ינפל דוע -- ותימהו ותנגמ חופת ףטקש לייחב הרי

 אלו ,םינבדבוד תבינג ללגב ידוהי רענב אוה ףא הריש

 החרזמב ותזוחא ןגב הנמתסה ץע תריט -- (ןידל וליפא דמעוה

 "נייטש רעזייל לש ותיב ןבאה יתבל ףרטצה םימיל .השרוב לש

 בר ןיינע ותעשב ררוע ותיינבש רדוהמו ראופמ תיב ,דלפ

  .(הטעמ אל האנקו)

 תאז תא ןיבי -- רז

 ,השרובל רס רטכורפ םיחאה םע רחסמ ירשקב דמעש םדא
 םייפא לע דמעו ויבשות ריכה םוקמב ותוהשב .ויקסע לגרל
 יתאצב .תסנכה תיבב וליפא רקיב אוה .םהמ תוקומע םשרתהו

 "רובבש .א : השרובמ ומע לטונש וימשר תא יוטיב ידיל איבה
 איה השרובש .ב .הבורמ תובידאב םדאה תא םילבקמ הש

 מאי רשאכ) םייפכ תדובע םידבוע םידוהיש ידיחיה םוקמה
 ונא םיחוטב םולכ ("עגיה תא אריו -- עגרל אב,, :טוידה לשמ

 -ירש תאז תיבויח העפותל ונביל םעפ יא ונתנש השרוב ינב
 םילדה ינגב ,היתואובמבו השרוב לש היתואטמיסב רכינ המוש

 לש םלמע ירפ -- םינזה לכמ תוריפו תוקרי םיבינמו םיחרופה

 השעמל דוגינב ושע ידיב עויס לכ אלל ,תודבוע תוידוהי םיידי

 וטיבהה + םתכאלמ תא ושע םהיתרשמו םהיתוחפשש םידיגנה

 ישש םוי לכ רזוחה ןייטשניבור לירעב לע הקיפסמ הנבהב
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 -- ומצע אוהו (!(ארמימכ) הרוחשה ותדובעמ תושמשה ןיב
 לש ונג דוביעב ס'ףלוו-היח תא והשימ הארה ? רוחשמ רוחש
 לוקיס ,תוגורעה תיקשהו םיטוש םיבשע שוכינב ,קישטלאפר
 - ותקולחו ולובי ףוסיא ,ועקרק בויט ,ורדג קוזיעו וינבא
 סופסחב שיגרהש שיאה אוה ןכיה 1 הל ותיצחמו לאפרל תיצחמ
 "םולש, םהל ותתב לשיפו םייחו לאירזע לש תלבוימה םדי
 ? תורסנמב עובש תדובעמ תבשל אבא תיבל םבוש םע םח
 ףא ברהש וננואתה ינזאב 0? "םולש,, םהל וטישוה ללכבה)
 רוכזיש םדא ונב שי םולכ .(םולשב םכרבל ודי טשפ אל םעפ

 תיישעל בדנתהש ("'יחרזמ יריעצ,,ב רבח) סרזייל השנמ תא

 ודמילש ועוצקמש הארשכש ,"בונג,,ה הרות רפסל שדוק ןורא
 םהרבאל ארק -- וסנרפל דיתע וניאו ןז וניא תורגנה ויבא

 ןזרג לטנ דחאו "ץע רומח,, ומכש לע סימעה דחא -- ונכש

 םיצעה תא בוטחלו רסנל רצחל רצחמ ךליל ולחהו רוסמו
 ! ? "םיתב ילעב,,ה רובע ףרוחה תארקל

 ונכש ץמייטש ףלוו ס'לאוי-לידנמ תא ריאשנ עודמו המלו
 אלו "סירטיר,ה יכבס רתסב םש ,היישנה ןויבחב ועקשיש

 יתשב םיכשומ םישישק ינש :הז לומ הז םדימעהלו םתולעהל
 תורצחמ תחאב ,ךורא תויפיפ לעב ,הדלפדרושמ לש תודי

 ורביד השרובב יכ + םתיבל "תבש יכרצ,, איבה ןעמל השרוב
 ,תונינילפה ןודא ינומלא לעו ,הריסנה תיב לעב ינולפ לע
 ,דמלמה לכימ המלש לע וליאו תורעיה דיגנ ינומלפ לעו

 ליסויו ,הלגע לעבה היבוטו ,רלדנסה ליטנויו ,שמשה רוזיילו

 םיכירצ ויהשכ העשב דבלמ -- םיטייחה הילאו םי"חו רגנה

 םהימ תוארל ביטייו יוגה אבש דע ? םמש רכד ןאמ -- םהל

 לועב תאשלו לובסל .םמכש וטיהש םייתימאה עורזה ילעב

 יכדרמ אוה השרוב ינבמ דחא רמא הפי .עגיהו למעה ייח

 ,השרוב ןוגרא ר"וי תעכ ,רלה לארשי קיציא 'רל דכנ ץיבויונ

 תורכזאה תחאב ,הניבה לבא ,הכרצ לכ הריכהל ביטיה אלש

 םינבר אל ויה השרובבש ינמוד : ותדלומ רפכ ישודקל הכרענש

 ."םימ יבאושו םיצע יבטוח,, םג אלא ,דבלב םירחוסו

 :האל-עניפ תרפסמ

 יעובש ביצקת ךותל סינכהל ויה םיגהונ רטכורפ םיחאה

 טחושו השעמ היה .םיעצמא ירסוחמל "יעובש ףסכ,, םג םהלש

 "רצח,, םושל ךייתשה אלש ללגב ותטיחש וילע הרסאנש דחא

 .םיחאה תפוקמ ועובש ףסכ תא לביקו םידיסחה ירצחמ

 השרוב יתב ינוב

 םיידוהי םיאנב י"ע השרוב ידוהי לש םהיתב תצקמ

 םייח :םה (רערעיומ) םיעודיה םינובה .ונבנ המצע השרובמ

 ריאמ השמ (לארשיב רטפנ) ליוולוו רזעילא וינבו ןייטש שריה

 ומקוה םיתבה בור .דועו רעב ,קיציא לקנעי ,רעזייל סקיזייא

 תוכוסהו ונב םה םיפיה תא לבא םייוג הכאלמ ילעב יי'ע

 ויה םה -- הצרפש הפירש .םה םהידי השעמ -- תוראופמה

 ונירעצל -- ונבש םיתבה תא ליצהל וצרש םינושארה םיאנבה

 .םב םירג םירזו ומתיתנ ,םהידוהימ ונקורתנ ולצינש הלא

 לע םירזופמה ,םה םהיתב ןינב תנוכתמכ םואנב םייוגה

 םינבמ -- םתישאר .םהילחנ תודג לעו םירהה תודרומ ינפ

 וכותב םייריכו רונתו לודג דחא רדח : דאמ םימולגו םיטושפ

 םיחרוא תלבקל היפאלו לושיבל הליכאלו הנישל שמשמו
 :וב סנכוה לכהש בחר רודזורפ .דועו קסע תיישעו םדוביכו
 ,תוצירמו םימודרק ,םיסוסה תומתר דעו הדשב הדובעה ילכמ

 לכו תונושלקו תורויו םיריס ,םיקיר םיקשו םירושמו תופליכ
 תירחש .הז רדח אל-רדחב ומוקמ תא אצמ ,רכאל ול שיש המ
 יעוגעיג םיוכשה תואירקו תולוגנרת תויעג הז ללח אלמנ תיברעו
 יבלשו הילעה לעמ םתדרב -- רקובב םיזוורב יבקבקו םיזווא

 המיהנב ברע תעל םבושבו םמוי ייחל הצוחה םתאצב םלוסה
 .ץברמ םוקמ םהל ואצמ רשא דע הימהבו

 ןוסכאל שמשמה רצו ךראמ ןסחמ ןיעכ אוה ישילש רדח

 םירצאנ םיפטקנהו םירשונה ןגה תוריפ ,לדה וקשממ תרצותה
 םיציבה םג .וילתכ ןיב םירגאנ הריכמלו רומישל תוקרי .,וב

 היה הנוב ,וילא סנכומ ותכאלמ רמגנש רבד לכו וב תופסאנ
 לכירדאה אוהו סדנהמה אוה -- וז תינכת יפל תיבה תא יוגה
 ,ניזרג תרזעב וידי ומב תרכ ויצע תא .רחוסה םגו יאנבה אוהו

 -- הינבל םרישכהו םפשו םעיצקהו םפליק ,םהיעזג לעמ םבטח
 תיבה תא םיקה ןורחאה הרקמב .רחסמל םא ומצע ךרוצל םא

 תא ריבעהו וקריפו ורכמ ,תוחפטה דע תינמזו המולג הרוצב
 ידוהיה .ונוכמ לע ודימעהו ידוהיה לש ושרגמל ותלגעב ויצע
 םיאנבה .םירוגמל םייואר םאשעו םירדחה ינש תא םג ללכש
 םתרוצ תא ולביק םהיתבו םעוצקמב "ומלתשה,, םיידוהיה

 .תמלשומה
 םהו ץוחה ןמ םיחמומ םיאנב ואבוה -- םימיה תצורמב

 יתב ןונגסב םוצפישו םינבאמו םינבלמ המוחה יתב תא ומיקה
 רחאל) השרובב ומייקתנ ןורחאה גוסהמ םיתב הרשעכ .ריעה

 דע (םיניבל -- םיפרשנה השרוב יתב לכ ונבנ הלודגה הפירשה

 ומשל דמצנ ותנמוא יוניכש םדא ןאכ רכזיי .הנממ הידוהי תאצ
 העשבש ,ךכב היה ודוחיי ,רערעיומ רעד רעב-קיציא אוהו --

 אוה -- אוצמ תעל םהל הדמע םתונומא -- הכאלמל וירבחש

 תונבל תיב היה םא .תבשל תבשמ "רערעיומ,, היה רעב קיציא

 רונת אצמנ -- ומיקהל ןינב ןיאבו ואנבו וירבחל ףרטצה --

 ורניתש רונת .הבר תויחמומ הארה הז עוצקמבו -- רנתל

 תא רזחה ןעמל ץוחה ןמ וילא רדח אל חור -- רעב קיציא

 םוח ץיפה ותקסה ירחאש אלא .ןרוונסלו תיבה ירד יניעל ןשעה

 יבחרל -- םשמו גגה תבוראל וכרד אצמ ןשעה .עיגרמו םיענ

 ךא רונתה תא וסנרפיש רעב קיציא הנתה יאנת לבא .םיקחש

 םתיצחמש םיריזג ,םיאור ןיאב ,ובינגי םאו םישבי םיצעב קרו

 | .ותוירחא עקפת -- חרק

 השקבו השירד יפל וא וילע רעב קיציא לש ובל בוטכ

 -- "רטורב,, םג דצה ןמ רונתל ףיסוה (ףסכ תפסותו) תשרופמ

 םוקמב רונתב תעקושמ תעבורמ הספוק -- חפ לש הבית ןימ

 םיממחמ הז חפ תספוקב .התרגוס תלדש טהולה ןשעה רבעמ

 רמול ךירצ ןיאו תבש ברעמ הב וסנכוהש תבשה ילכאמ תא

 תאז הספוק התיה הינמחרו הבוט םאכ שממ -- עובשה תומיב

 הגילממה לש המוחב איה הקיזחמ השעמה ימי תששב ירהש

 הירוקיצהו התהו םילופהו תיעועשהו ןיסובלובה קרמ לשו

 ,רטורבב םינימטמש םתפילקב המדא יחופת :םלוכ לעמו

 ,םיכרו םייולק םתוא םיאיצומ העש רובעכ -- רגסמ לע םירוגס

 ,הרופאה םתפטעמ רסוהבו ,םרועל םתלמש וז ,םתפילק הטומקו

 טעמ תקיזבו .תועבצאמ ןיב ךעמנה יחמקה ןבלה םרשב הלגתמ

 םיעטו בוט ולשמ חבטמב ןיאש הואת לכאמל םתכפוה חלמ

 תולילב רוחב ,ורדחב דלי :לודגו ןוטק לש םנובער רבושו
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 .ברעי םישישקה לש םיינישה לוטנ ,םכיחל ףאו הבישיב הדמתה
 לא ואב יכ עדונ אלו / םנושל תרזעב / םנואב עלבגו סמנ

 .םנורג
 הצקמו םירונת יכירצ לע ביבח רעב קיציא היה ךכ ןיגב

 דמל ןכיה .םייריכו םירונת ןוקיתל ול וארק והצק דע השרוב
 -- ? עוצקמ ותואל "םירטסיימ,, ןיא אלה השרובבו ,וז הכאלמ

 ישרוד לבא ,"לוזאקינ,, םשב ינולפ דחא היה והרומ וירבד יפל
 תינמורב "לוזקינ,, ןיאש ,םילאושב אוה הטשמש ורמא תומישר

 ,והדמיל ותיבל הסנרפ שקבל חרוכה ונייהד -- הקוצמ אלא
 רנתה השעמל ץיצה םיניבל יתב ינובל רזעל ותויהב יכ
 .והשעמכ שעיו ותנמוא דוסב אב ,ץוחה ןמ אבוהש

 ה ותכאלמו םודא ונקזו םודא אוה היהש תמחמ

 הכאלמ תעשב םא ,וב וריכה אל בוחרב הארנשמ ןכל תומודא
 רכשב קדקדמ היה אל אוה .הכאלמ תעשב אל וא יוצמ אוה
 ןיידל עבת אלו םימולשתב ורכש תא לביקו וירכוש םע הדובע

 שריה םע דחיב אצויו היה שפחתמ םירופב .םיערפנ םניאש תא
 הסכמב ומצע תא ףטעו רונכב ןגנמ ינעוצ תיולב רלדנסה רטפא
 הכאלמה ילעב ינשו -- תומימדאב םידאהל ףסויו םודאה ותטמ

 וכלהתה ,םברקב םעפ םוחרו ןונח ידוהי בלש ,םעה יטושפ
 ודמל וב "הרות דומלת,,ה תקזחהל תועמ ורבצו תיבל תיבמ

 .הרות אצת םהמש ,השרוב ינב יינע
 ל לע הברהב ובר אל םידוהיה בור לצאש תיבה יטיהר

 ,ןחלוש ,הטמ) עשילא איבנל וב תימנושה םהב הטהירש רדחה

 השרוב ילד םהילע ופיסוהש אלא ,("ןכשמ,, ןוקירטונ (רנ) אסכ
 ,החפשמה הלדגשמ .(תנעשמ ילב ר""יפע) תואסכ רפסמ ,ןורא םג
 ,"לטעבקנאב,, ול ןירוקש ,לספס וא הפס ןימ רפכה ירגנ וניכה

 .לטעב -- הטמ םגו ,לספס -- קנב םג אוה :רמולכ
 וגממ קלח םיאיצומ :הז בכרומ ילכ לש ושומיש היה הכ

 ,הפצרה דע העיגמהו תבחרומה ותיתחתב םיעיצמ ,םיברעב
 תושארמל םיינש -- םידליה לכ תא וכותב םיביכשמו תועצמ
 ןכיה תעדל ןתינ אל השעמל) היתולגרמל -- םינשו הטמה
 דיל הז ויה םיחנומ לגרו שאר ירהש ,"לגר,,ה היאו "שאר,ה

 תא ויה םיאיצומ רקובב .(לטעבקנאבה לש וידצ ינשמ -- וז

 תא םידירומ ,ףלשנש קלחה תא םיסינכמ ,ונממ תוקוניתה

 תא וילע בכשלו תבשל חונו בחר לספס ךל ירהו -- הסכמה

 .םירהצה בכשמ
 וב ,אבא תחפשמל ידיחיה םירוגמה רדח לש ורואית ירה

 תושפנ עשת םהיתומצע חינהל םוקמ ואצמ ובו ,ש"הוכ דלונ

 ולטנש ,וב םיעובק םייריכו רונתש 'ד לע 'ב -- רדחה : (םדא

 ויה תוחנומ אמאלו אבאל תוטמ יתש .םמצעל וחפנמ שילש

 יגשב "לטעבקנב,ה תשוה הנורחאה תולגרמל ; רדחה ךרואל

 םינשבו ריקל ןולח ןולח ,תונולח ינש ויה םיעורק תוריק

 לטעבקנבבו ,תושפנ יתש ונשי תוטמב .םיחתפ ינש -- םירחאה

 .הריכבה תבה -- תואסכהמ בכרומ עצמ לעו תונב עברא --

 .רוגתה לע הליל טלקמ ואצמ םיחאה ינש

 ותדיחימ קרעש לייח -- "ןינמל ירישע,,ל וניכז תחא םעפ

 זכרמה תואבצ השלשמ םידודגו ר"העהחלמ יהלש ימי םימיה..

 המחלמה וילע הסאמנ ,דדוב"דדונ ,העתנ לייח .השרובב םינוח

 ףלוו לש ותיב ןולחמ .הלילה רתסב סניו "וידרמאק,,מ לדבייו

 םידליהש העשב יכ ,טפנה תיששע לש שולקה הרוא בהבה

 םחלל רוחשה קצבה ,אמא לש היקצבב השילה הפי םינשי

 אבא .היה ישש םויל רואש ,תבשה תלחל רוחצהו עובשה

 וינוק תובוח תא ריבעמ (ןיידע ותושרב תעפוש תונח לעבש)

 םיפד חול לע םיבתוכו םינטק םיקתפ לע םשרש םויה לש

 -- ולעש ןויכ ,םבורש תובוח ,םיכוראה תובוחה ירפסב םילודג

 ןומזפה תא יכ ,םערפל ובשח אל וליפא םיבייחהש ,ודרי אל

 ושרד "ובוח תא ערפי רוצה -- הול םאו, ישש ליל תרישמ

 הלוע תישירח הקיפד לוק הנהו ...הכלהל והובישחהו םמצעל

 תינמרגב וא תירגנוהב) םשה ןעמל ,םיבוט םישנא וחתפ : ןולחב

 וזוהש תיבה ילכ (דיתעב השרוב ידוהי יחצור תפש --

 חותפל ידכ שדחמ וטסוה ,הניש םוקמ תונפל ברעב םמוקממ

 .אורק יתלבה חרואל תלדה תא
 רופיס תא רפסל ליחתה וילטלטימו וקשנ לע לייחה

 הגתמ אוה ותחפשמ ינב ינפל וליאכ ,והולאשיש ילבמ ותקירע

 ליכארו ףלוו ידיל האב (? הריבעב האבה) הוצמ .,ויתורצ תא

 יכ -- דדונ ומדק ומחלב...,, :היעשיב אוה אלמ קוספ ,ותשא

 ןתינ ומחל אלימ ! הומייקי אלו "...ודדנ תוברח ינפמ

 ?ונביכשנ ןכיה אלא ,םימ ויתה אמצ תארקלו דימ ול

 ץרק ,"םוקמ ול ןיאש רבד ךל ןיא,,ש וחיטבה ונימכחו ליאוה

 ותעש םג העיגה התעש ,רונתה ינפלש לספסה החולדה וניעב

 ובכשמ תא עיצהו קרפתנ ודויצ .ושאר תא הז ןכסמ חיני וילעו

 וליפא שח אלו הקומע המדרתב עקש ועוצי הלע קרשמו

 רחאל ,רקובה תרומשאב היתולחו היתורככ תא אמא תודרב

 יפל ךומס ןדקרפ חנומה ופוג לעמ השענ לכהו היפאו הקסה

 | .רעובה רונתה

 "רסיימלהאצ,, ןכוש ךומסה רדחבש רקובב ול דגוהשמ

 טקיו רונתה חול ילושכ וינפ ומכרכתנ ,ינמרג (ןרס בר ןימ)

 ןמ םלענ תודותו תוכרב אלמ הפבו ויצפח תא זרא ,הזפחב

 תועשב אבא תא ותוארב (רטסיימלאצ,,ה) ,הז ינמרג ןיצק) תיבה

 לשפיו אוה םק ,הכוסה תנכהב חרוט "ליח לא ליחמ,, הכילהה

 י"ע השעית ךתכאלמו תיכז :ףלוו לא רמאיו וילוורש תא

 הנועט הדובעה יכ ,תישענ הנוכנ םא יתדובעב הארו בש ,םירחא

 ונב רביד הלעמו הנש םירשעכ ירחא .הב תונומא ידיו לגרה

 -סנרט תולגב םש ,תרחא ןושלב ףלוו לש ונב לא (ונב ןב וא)

 ובג לע לוגרפב ופילצהב ,וחכמ הדבכ ןבא ומירהב ,הירטסינ

 הדובע ךידי ועדי אל ךימי לכ ירהש ,ידוהי ,דובע,, : שחכומה

 ודמע םרטב דוע תראפתל המקוה ףלוו לש ותכוס '!יהמ

 | .ןככסו ןהיתונפדב וינכש תוכוס

 בהזה םש רשא השרוב

 (טי ז לאקזחי) "'םליצהל לכוי אל םבהזו םפסב,

 םיקידצה ןיב תבשל םייוארו השרוב ידוהי םיאכז ןכא

 ,אלא (.הכ תינעת) "אזיפ בהדד יכתכת לע ןדעה ןגב,,

 םהייחב חישמה תומי תא םליכאהלש "תי וינפלמ ןוצר הלעש

 םחשה ינבא ידיגב והעקשיו בוטה בהזה תא םהל ןמיו

 הפצ .השרובל הבורקה לדנאהה ירהבש םיצירחב םיעובקה

 םיחרוא ןולמו טלפמ םהל שקבל וינב םידיתעש ה"בקה

 הז הואנ קמעב םינש ן"ר ןוכשלו םהילע הרזגנש תולגב

 בצי,ו םייוגה יניעל ושדק עורז תא ףשח ,השרוב ירקתמד

 רפסמ יתמ המהו "לארשי ינב רפסמל -- םימע תולובג

 םתכה תא היעלס יוגחב קיהבה םתבוטו םתחוורלש םידוהיה

 תורכמב הקלח תא הלטנ הינמור ירהש ,אוה ןכש עדת .בוטה
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 ולרוג ,הז רודמ לש ובורו ןותחתה רודמב ימלועה בהזה
 .השרוב דע וכילוה

 שמתשהל יאדכ םלועה היה אלו ה'בקה ארב תוירב הברהוו
 הזיאו הי'בקה רובכ ינפמ וזנגנ אלו זנגיהל ןייואר ויהו םהב
 (א ,הל ריימש) 'בהזה הז -

 (טי ז לאקזחי) יי יהי (תולגו דודנ תנכפל) הדנל םבהזו)

 םידוהיל םג בטיי ןעמל םייוגה הולביקש וז םימש תנתמ
 היה לולע השרוב ידוהי ידיבש תרוסמ יפלו ,ןידכ הנבוה אל
 םתדלומ תמדאמ םלושינ ידכ דע ,םהל ץעורל תויהל הז לרוג
 בהזה לש ותובישח בורמש וארו ואצ .חכב הנממ םתקחרהו
 אוה םהמ דחאו (וכ ו .אלמ) תומש הנמשב ארקמב הנכתנ
 רוגס בהז לש "רוגסה,, ושוריפ תעדל הצורה ;"רוגס בהז,,
 שיבג לבכרה ןורקמ ומצעל דירויו השרובל אוביו הלעי --
 םיצנצנמה ויקיקלח יפלא ןיבו וינווג ללשב ץצונ יעלס
 קרבב ריהזמה ןומהה ברקב ,אולכה ,רוגסה בהזה תא .אצמי
 יאדוב וקלח -- אלמה ורשפ תא אל םאו ,םיאופקה ויתורוא
 ,וגישהל ודי לאל ןיאו והאור ,בהזה תא הארי ןיעב ןיע :אצמי
 .םייסיפורטפ םיריגרגו םישושבג תובבר ןיב אוה רוגס יכ
 .וב ץפח ןיא ילככ לושירב והקרוז אוה ףוסבל

 ידוהי תא ודירטה אל הנדור ירהבש בהזה יצברמ םא
 םתמועל -- םצברמ םדירחהל היתודש ךרד םרבעב השרוב
 תא הכירדהו םתפיקה הבר הגאד -- לדנהבש בהזה ידיג
 םירקרקמה םיסונרוק שוקינ לוק לדנהב עמשיהב .םתחונמ
 זפ םיפשוחו ששו טהב ינבאב םיחדוקו םירדוקו םיעלסב
 -קונו םיכמו םימלוה םהיתובל וליחתה -- ריפוא םתכו ץורחו
 םידוהיה תוחכונש םירמוא םייוגה תא ועמשש תמחמ םיש
 קסעל הלו וליפא םניעו בהזה תירכ תעב היוצר הניא
 .םהל ףקשנה ריהזמה

 ,"ותערל וילעבל רומש רשוע שי,, :םכחה רמא רבכש אלא
 םימש תנתמב האנהה ו"חש םידוהיב הרצ םניעש וללה םייוגה
 ארק לודג קידצ אב :םתערל רמשנ םרשע יכ םהילא עיגת אל
 ידכ דע ,שפנ תמגע םידוהיל םורגל לולע בהזה םא :רמאו
 ינוצרב ; 'ה רמא -- "בהזה ילו ףסכה יל,, זא השרובמ שתניה

 ,"זפומ בהז, היהש בהזה ;םהמ ונלטא ינוצרבו םהל יתתנ
 ודעב יברה וגס יכ ,"רוגס בהז,, השענ יוצמו ץפומ רמולכ
 םייורש םידוהיש ןמז לכ אצמיי לבו האריי לבל וילע רוזגיו
 .השרובב

 (היצנציל) "ץנעסעל ה וא -- "היצניפורפ ה

 -- השרובב ויה םיבר -- םיפירח תואקשמל רכממ יתב

 השרוב ידוהי לש רכינ קלח לע היה ביבחש ץופנ קוסיע

 הבותכ הדועת :רמולכ ,רתיהב םהמ ,ותסנרפ תא וב אצמיו

 ינולפש העידוהש הגיזמה תיב ריק לע התיה היולת המותחו

 .תואקשמ ינימ לכו (ש"'יי) "הקלירוה,, רוכמל ודיב ןוישרה

 בצינ ינש תיב לכב טעמכ :תושרב אלש ונייהד -- רוסיאבו

 תבע ההובג תיסוכ הכומס ודילו ןונזמב ש"יי קובקב היה

 (96) "וצ,,ב ו לש ותואירב תא ןכסל אל ידכ) םיילוש

 ...(בושח דיקפת ןאכ וקחיש םימהו

 השרוב

 רובע םליש ,שלשנו לפכנו תיסוכה הגזמנ יוגה סנכיהב

 םה הלא תיבה תא בזעיו -- ונובשח לע ףקזנ וא ,הייתשה

 לעב אוהו -- "יאנוטיסה,, לצא םתרוחס תא ונקש םיינועמקה

 ץנסיל םתושרבש םידוהי המכ ויה השרובב .היצניפורפה

 וקיזחה ןהילעב (ןויכיז -- תוכז -- תושר -- תורח --- איצנציל)
 וא םידקהל -- ורפ :תיניטלב אוה גשומה רוקמ) איצניפורפ

 תותשל רהמלו םידקהל :ושוריפו (תותשל -- הראניפ ,ףיסוהל
 לעו ותיבב ויד התש אלש ימ ונייהד הליכאה ינפל ילוא --

 -ניפורפב ,ןייה תיבב תותשל היה ףיסומ ,ומרכ יבנעמ ונחלוש

 קבטה תריכמ ןויכזכ ,םתסנרפ תא םהמ איצוהל ויה םיאשר

 ילעב תא ורישעה ףא םיבר םירקמבש ,רבעמ יסמ תיבגו

 תונייב רחסה דוחיבו ,דועו ץפנ ירמחב רחסה .(ןוישרה

 תוצראב םירוסיאה ראש ךותב ,םידוהיה לע רסאנ םירכשמ

 הלא ןוגכ תודוקפו ןודז יכלמ ימימ דוע  הירגנוה-הירטסוא

 רואנה "םזיטולוסבא,,ה תפוקתב קרו (ונתינ תיניטלב ר"יפע

 םידוהיל ריתמה ירגנוה קוח םסרופ ינשה ףזוי רסיקה לש
 .םיפירחה תואקשמה תוברל ,תונייה קווישב קוסעל

 ויניתנ יפלכ ובל תובידנל הז רואנ ךלמ אצמ םימעט ינש
 ; ןושארה -- ילאיצוס-יטילופ דחאו ירחסמ דחא -- םידוהיה

 םיברה םהימרכו םיטנגמה לש םהיתוזוחאב ןייה תופרשמ יוביר

 הניא םתרצותש ("דנלנגרוב, םויה) תיחרזמה הירגנוהב

 רשכומ והימו ,םיניב ישנא ןיאב ,םיקוושל הכרד תא תאצומ

 רכאל שגוי -- ינשה םעטה ;ידוהיה רשאמ רתוי וז הכאלמל

 תא חיסהל יושעה הקשמ תצקמ ותדובעמ בשה לעופל וא

 ובצמב רהרהל אובי אלו ולש יאנפה תועש תא ול לבלבלו ותעד

 וללה תועשב .וילע םינוממהו וידיבעמ י"ע ולוצינו דוריה
 םש ,ופתכ לע ןויפרב השבלו ותדופא תא רכאה היה לפיק

 תיב איה "המשריק,,ל ךלהו ושאר הצק לע טפורמה ועבוכ תא

 הוחאב ולבקיו ול ןיתמהש ידוהיה י"ע לבקתנ םש .הגיזמה

 בשיתה ,הביחו יוציר ךרד ,"התא,, ןושלב ותא רבידו ,תועירו

 ,"ש"יי,,ה תיחולצ וינפל הבציתה עגרכו -- תונחלושה תחא דיל

 החישו סוכ תפדור סוכ .האיבסל ןיבוסמה רפסמכ ,תויסוכ םע

 לש ודיו .רימגולל סוכה תא תוקירמ ושע ידי .החישב תכרכנ

 ..ןקירב אלמ ףילחמ -- האלממ בקעי
 םייח . םידוהי ידיב תויצניפורפ המכ רומאכ ויה השרובב

 יתבש רורב .דועו לגיופ בייל ,ץיבובייל הילא ןתנ ,רגרבצרו

 םהילע הלע .םקיר ורייתשנ אל םה ףא -- םיינועמק רכממ

 תותכו -- ןויכז אלו ןוישר אל ודיב היה אלש בקעי-לארש

 םיסנכנ -- ונתפמ לע וגלד "הרמה הפיט,,ה יבבוח לש תותכ

 לעו וילע הטילש קוחה דיל ןיאו -- םיאובס םיאצויו םיחוכפ

 .לידנייש ותשא
 "וכלא תואקשמ 0 ץנעסיל ול היהש םדא ללכ ךרדב

 ,קאבאט תריכמל תושרה איה -- "קיפערט,, םג לביק םיילוה

 וידיב ונתינש ידוהי .תוכלמה לש "לופונומ,,ה ויה םהינשש

 תא גישהל ןוילע ץמאמ השע -- הלא .הסנרפ תורוקמ ינש

 -- האישהל תבו .-- ול הלא שלש םאו .תלוכמ :איה ישילשה

 ול וחיטבהב ,ןוגה ןתח הרובע אוצמל םינכדשל היה: לקנה

 הככ) ומות יפל רוחבה ול סנכנ "ןמוש רובל אוה: לפונ,ש

 השאה,, קרפל העיגהש הרענה יבא ןכ אל -- ושפנב המדמ אוה

 רדחל רבוע (ןנשעמ וניאש) ,תוירגיס תספוק הנוקו (...'תאשינ

 ,שופיח בגא ףיחרמ ,ב"ויכו תבש תורנ תסיפח שקבמו תלוכמה

 ידיב וזב וז תושקנתמה תוסוכל םיגזמנה תואקשמה לע ןיע
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 תשחרמ ןוצר תעש לש קוחצ תבו הרכשל םיתושה םירכאה
 .ויתפש לע

 ןינע בר רויס רחאל .הז תיבב ול םינוכנ הבוט ימי ,ןכא

 ימש דע אשינ בוט לזמהו תוחלצה תותיכמ שוקינ עמשנ הזכ

 תונייו / ,םיעלבנ ןיקיקרו תוגוע ,שערב םינאוס '"'םייחל,,הו הרוק

 רווחתמ םהירחאלשכו / ,םיעבקנ ןיאושינה / .םיעמגנ םיש"ייו

 דוע ןכש ,תשלושמה הינודנה תריסמל דע דעומל ןוזח דועש

 םהל ןתינ אל םימש-ןגד םמצע ןהירוהו םידוד תעל היפוצ תב

 קונית זזפמו סכרפמ רשואמה גוזה ילגרלו ןמה ילכואמ םניאו
 .הנש ןב

 שארו ותילוחמ אלמתמ "ןמושה רוב,,ב םיגומנ זפה תומולח

 ינב תושפנ תא תויחהל המב רהרהל ליחתמ שדחה תיבה
 .ותחפשמ

 תואבסמה לש םהיאנוטיס תויצניפורפה ויה הכלהל

 רסה רכאל גוזמלמ םה ףא וענמנ אל השעמלש אלא ,תונטקה

 םיקובקבמ םילועה ,םירכשמ תוחיר יוורה הקשמה תיבל
 ירכומ לצא היוצמ הסנרפהש םידוהיה תוארבו .תוסוכו

 -- לייח ושע ףא םהמ ,תנצנצב היורש הכרבהו ,תואקשמ

 םירבדה ועיגה .גזמה רסחי לא ונתיבב םג ורמאו םיבר ודמע

 הז תא הז וכריבו םירכא ובסה ינש תיב לכבש דע ךכ ידיל

 המצע בר הכישמ חכ ("ץיאערט עס,  :שממ) "םייחל,ב

 לצא ואצמ דבלמש ,םייוגל םידוהיה לש הגיזמה יתבמ עדונ

 רחאל םליש יכ) ףסכ ול ןיאב וליפא היור וסוכ תא ידוהיה

 -- םש ול ןיתמהש םינפה רבסו (ןיעקרקמב וא ןמוזמב ןמז

 ובבל יעגנ לכ תא קירה הכותלו גזומה לצא תבשק ןזוא הליג

 לע ,וינכש לעו ותשא לע :ותא חחוש לכה לע ,ושפנ תקעזו

 ויתונב לעו ול םיעמוש םניאש וינב לע ,וירמכ לעו ויתורפ

 יריגרג תרסהו תוצונ תטירמ) "תוקאלק,,ב תולילה תא תולבמה

 .(ב"ויכו אתווצב םהילבשאמ סרית

 תיב וחתפש השעמו .ויתורצ חישמ אוהו גזומ ידוהיה

 ותאבסמו -- גרבנזור לקנעי לש ותיב לומ םייוג לש הגיזמ

 םייוגה והופפא -- ץיבשואמ ןמחנ ונב רזחשכו .םולכ הרסח אל

 אלא .םדקכ םהימי תא שדחיו חזרמ תיב חתפיש וב וריצפהו

 "...הקשמ הלוכ יכ,, רמאנ הב ףאש ץראה תא ול רחב ןמחנש

 .(הפיחב ה"משתב רטפנ) הב זחאיו הילא לעיו --

 השרובב והמ -- "יי,

 שודיקל םניי תא וקפיס הגיזמה יתבו תויצניפורפה

 ורשנש םיקומיצ תצקמ -- םילדה) םידעומו תותבשב הלדבהלו

 ןיה ףאשנ חספב (ןיי השענו ישש םויב וטחסנ תיחולצב

 םד -- תיכוכזמ (הבאשמ) "פמופ,ה תועצמאב הפה תפיאשב

 ורשש הלאכ םג ויה .היבקיב רמגנו הירגנוה ימרכב ךרדנש בנע

 לכאנו ץימחמו ססות ליחתהש ןייה תא םהמ ואיצוהו םיקומיצ

 ,"רדסה,, ץןחלוש תא ראיפ הז םג הזכ .ןובאתל תוצמה םע
 .םיקובקבהו תוסוכה ךותמ יביבהצו ילילכח קיהבהו

 הוצמ תדועס וא םיער תביסמב םיגחב ותשנ תוניי הברה

 םגו םירגובמה םגש ,"קנירט,, ןירוקש םיגחה התשמב דוחייבו

 .גח םושב וילע ורתיו אל םירוחבה םהינב

 (ייה התשמ) "קנירט,ה

 הטורפה תמחמ ,םירוחבה לש "קנירט,,ה היה ןייב ריתע

 םראוצ לע םייחיר ןיאב ירהש םסיכב הללוגתהש הריתיה

 תמחמ םגו םהילע ןיידע הקיעה אל תיבה תלכלכל הגאדה

 ירהו -- ורידאהלו ולידגהל התשמה ןעמל ולביחש תולובחת
 ויניע ןתונ ,רוכש ומצע םישמ הרובחה ינבמ דחא : ןהמ םיתש

 העיגה םא תוארל מ"ע תועשה ילכ תא ונממ שקבמו ותימעב

 דחאל ארק ,ןועשה תא ודיל רסמשמו .החנמה תלפת תעש

 ןת ןוכשמכו ןיי רטיל כ"וכ אבהו ךל :גזומל וחלשו םירענה

 הליעוה אל המורמה דצמ הנעט לכש רורב .ןועשה תא ול

 .םייפכ תאיחמב לבקתנ אבוהש ןייהו

 ירדנ י"ע םילודגה תרבחב ולבקתנ םירוחב :הינש ךרד

 תולעל דעוהש דמעומה ינפב חטוה יגיגח "ךרבש ימ,, ,ןיי

 20 רדנש רובעב -- 'וכו ...בושחה רוחבה דומעי,, :הלודגל

 "! ןמא רמאנו -- "םירוחב ענייש,,ה גוחל ותסינכ םע ...ןיי רטיל
 ול הקחישש ביטמו בוט רענ ,רענייטש לאלצבב השעמו

 אבה בוט םויב .ןיי בורבו ראפ בורב הרובחל לבקתנו העשה

 ...תישילשו ...תינש לבטנו ןייב "והוליבטה,, רבכ םא "וחכש,,

 םתירבב וסינכהל וסינ רשאכו .(ליבטמה היה רחא םעפ לכ)

 אלמ קוספ -- הנשב םימעפ שלש אלימ : רמאו םק ,תיעיבר םעפ

 ינירה -- םתידב םכבלמ ,תיעיברה םעפה תא לבא ,הרותב אוה

 ולט -- תותשל םתא םיצור םאו ,םכידעלב התשאו םכחינמ

 התפר זא ...דובכה ינפמ שדקמב םיסינכמ ןיאש הקשמה ןמ םכל

 .התא וגיחא ,התא וניחא ,בש ,לאלצב בש :ורמאו םחור

 -ראי,,בו הינשה הדועסב שודיקל םיגזומ ויה "ש"יי,,ה תא

 םחל אוה -- "שרוק,ה היה (ןסייבראפ) חוניקה ."םיטייצ

 תא הרגמו ןולחה תנפב חנומה רורצב םשומ ,קתוממ סרית

 ןובערה תמחמ ורבעל םילזופ ויהש םיללפתמה לש םנובאת

 .לומתאמ דוע םהיעמב רקרקש

| 





 ירוקמ רולקלופ
 השרובב רצונש

 םילד ירופס
 םירלדנסה תשלש
 עקרתלא
 ויתוצלהו רלדנסה רזייל
 ףלוו םהרבא
 םינולגעה ריאמו ךורב לסוי
 וינבו רבורג שריה המלש
 םינויבאה ףולא
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 וארק ותמוק ןוטק תמחמו רטלא ומשו השרובב היה שיא

 תבו םינבה תשולשמ ינשה ,אוהה שיאה היהו .לירטלא ול

 ,טנירפה הצקבש לדה םתיבב ויתובא תא 'ה ןנח רשא ,תחא

 ותומדקתהש ויבא תוארב יהיו "סאג-סניבר,ה םע לבוגה

 ונדמליש ,רלדנס לש ותחגשהל ונרסמיו הרצענ "םירדח,,ב

 םילענהמ הלעמל ושאר תא םירה אל םלועמ .ועוצקמ תא

 תא ןהירוחב עיקשהו וידיבש תוטפורמהו תובקונמהו תולבה
 הליענל תורשכ ןאשעש דע תוטורטה ויניע רואמ תיראש

 םאו .גלשב רמול ךירצ ןיאו ,טיטו שפרב ןהב ססובל תויוארו

 -- בקעה רשנו הילוסה העצבתנו שדחמ ויפ תא רוחה רעפ
 היה לודג החמומ יכ ,ןוקית-יכירצ לכל החותפ ותלד ירה

 -תיב ןתפמ לע הכרד אל השדח לענו ,םילענ ןוקיתב לירדנס

 | .ותכאלמ
 שולחה ותויהבו ,םהיניב וקליח ,םינבל באה שירוהש תיבה

 ןושל תדבכ התיהש ותוחא תבוטלו ותבוטל ורתיו -- םלוכמ

 הלעבל אינודנל םירוגמ תניפ הל םג אהתש -- ילוח תעודיו

 תינטאל ,הטלז ותשא .לארשיו השמ תדכ השדקל תואיש
 תא ופירו החכ תא ושיתה הנש ידמ הודקפש תודילה יכ התיה

 תובישיה ואיבה ךדיאמ לבא .ןהילע ודרי ןויפרו תושישתו הידי

 ועבשוה ןללגבש ,התיב לא הכרב תופוכתה רבשמה לע

 יכ ,םימי רפסמ םחלל תוקקושה תיבבש תוברה תויפיפה

 דמעש ,םיעצמא לעב ומצע תא איצמה דימ -- רכז ןב דלויהב

 הוצמ תדועסל םינושארה םינמזומהו הלימ תירבה תואצוהב

 הנשמ הלדגש הרובח ,ויה הטלזו לירתלא לש םתיב ינב וז

 .הנשל

 םהל ודמעש ,הטלזו לירטלאב םיבוטה םישנאה ואר המו

 ינחווצ ריצי םלועה ריואל אציו קחדנשכ -- !םקחד תעשב

 קונית דלוויהב השרובב היה גהנמ + ויתוחירצ םרדח תא אלימש

 םיבורקו םירוהמ ויה םיחקול םשה תא .םש ול קינעהל --

 םהינב ינבל םוריבעהו -- םמשב םארקלמ וקספו םייח וקבשש

 לירתלא לש םהיבורקו םהיתובא תומש ומתשמ .םהיבורקו

 לצא ןנוקית תא תושקבמה תורחא תומשנ ומת אל --- הטלזו

 דלונה ךרה שובילו שודיק ,הוצמ תדועס תרומתו לירתלא

 םישנו םישנא לש תומש םהילע וסימעה ,וילותיחב רפרפמה

 .םועדי ותשא אלו אוה אלש ,תומדא ילע םעפ יא וכלהתהש

 ויה םירמוא .לפאה םרדח ללחב םיפחרמ וליחתה תומשהו

 דלי אב ,רבשמה לע בוש תבשוי הטלוש עדונשמ ,טנירפב

 לזמה םא רמול םדא ידיב ןיאש אלול .ותא ולזמ -- םלועל

 דימ ירהש ,בוט אוה יאדוב לירתלא לצא -- בוט וא אוה ער

 ,וב םירדל םדא ילכאמ אלמתמה תיבל הבוט אב ודלויה םַע

 לש התבירעב לטומה לע ארקייש םשב הכזש יממ םיאבה

 לעמ התדר ירחא הטלזש ? תושחלתמ המ לע תונכשהו .הטלז

 .התיהשמ רתוי האירבו רתוי האנ תיארנ םיינבאה

 תאצוי תוחיר לש הפינצ ,הז תיב ךותל סנכנש םדא

 תויורש תוילוס ילדב ,םילותיח תובנז "יחוחינ,, היפנכב תאשונו

 .ןיכפושדימב

 (תבש תלפת ךותמ) י'םימחרב ויתוירכו דפחב ומלוע גהנמה,

 ותשא הדלזו רלדנסה לירדנס

 תא תונהל ידכ ןהב ןיאש תופידנ דועו יחס-תובחס

 דועו ,וינפ לע םיחפטמו ותוא םיפפלמו םיאב םדא לש ומטוח

 אוהשכ לירתלא תא וליגו רדחה תונפ תא ופיקה ויניעש םרט

 ואבו ולע -- םילגרה שולש לעב ופרפרש לע עוקת ול ץבור
 ויניע דועב .רדחה לכ ינפ לע םירוזפה םידליה תולוק וינזאב

 תיבה לעב תא תולגל ידכ ותילולפאב תושפחמו תוטטושמ

 ךל םילגמ (טאטשקרעו -- "טאטשראוו,) ,ותכאלמ תרדתקו

 לפרעה גומנ טא-טא .םהיעימשמ לש םליג תא תולוקה ילילצ

 םינפו -- םש שחורה שולקה רואל לגרתמ ליחתהו דאה סמנו

 .םמצע םיטילבמ םהילע םידומצה םישארו

 לשב ץחרתהל וקיפסה אלש םינטק םיכאלמ ןיעכ תויומד

 .םלועה ארוב ינפל הרמואל התעש העיגהש רקובה תריש

 ינימ לכו תויעפו תויעג ,תוקאנו תוקעצ -- .וללה תוקוניתה

 הטלז תא םתחקב תוירבה וקדצ אל .םהיפמ םיעמשנ תוחווצ

 וכז תונלשרו תולצע ןהב התיהש םישנו ,החנזהה למסל

 הרגח :"ליח תשא,המ השאה התיה .איה המשב תונכתהל

 המלש רמא הטלז לע -- היתועורז תא ץמאתו הינתמ זועב

 םצמאתו היצלח-הינתמ ודימעה םידלי אלמ תיב :הז קוספ

 םליכאתו םידומצה הידדמ םתקיניה ,תושושתה היתועורזז לע

 תונעטב ותשאו לירתלא ואב אל םהימימ | .הינוע-םחלמ

 ,"םינכ יציב דעו םאר ינרקמ םימוצעה וימחרב לכלכמ,,ל

 לישבת ,םילד תפ -- םקלח היה המו -- םקלחב ויה םיחמש

 ןמשב םילובט ןיסובלוב טעמ ,השילוק ןירוקש סרית חמק לש

 םע ונב תא חלש אבאו השעמו .ומש "רדשומ,, ,םוש לבותמה

 וילגר .תושמשה ןיב תבש ברע עריא רבדה זמגפ ,ןוקיתל םילענ

 לירתלאו םנוקית לע ואב םילענה .לריתלאל ותוא תוכילומ

 : והוצו וינבבש ןוטקל ארק דימ .תורוגא יתש :ורכש לע

 ינשבו תורג חקת -- דחאב ,תוינק ךורעל ךלו ףסכה תא חק

 ונל ןיא -- (יתאב אלול תורנו ןיי חקול היה ןינמ) ןיי --

 ןמזי ןורחאה עגרבש ,'הב ונוחטב תמצע לע םמותשהל אלא

 .(םהידעלב- תבשה תא ראתל ןיאש ,םיכרצמה ינש תא 'ה ול

 הטאלז לש םירופה תגוע

 נ"כהיבב ינאו ,רתסא תינעת םוי ,רדא ג"י םויב םעפ

 ילע יתלבקש ארמגה יפדב ךפהמ ,תינעתב בשוי ןוילעה

 יתאציו יתמק .יל קיצהל טילחה בערהו חספ ברעב המייסל

 בערהו הנתשנ םוקמה .וגיפהל ידכ חצ ריוא תצק ףואשל

 -תלאל ינוכילוהו םדיב המזיה תא ילגר ולטנ זא .הנתשנ אל

 איה אתרטוז אתלימ יכו) הדובע ויה תואלמ הטלז ידי ,ליר

 רשפא הז ,הידיב הפוא השעמש 6 השרובב רחמ םירופ --

 ןחלושה לע שורפה (טערבנשקול) "תוירטאה ףד,מ תוארל

 רמול ןתינ הנושאר היארב .חמק ץוצמק רובצ והצקב וילעו

 "'ןמה-ןזוא,, אלו הגוע אל אהת אל -- חמק ףיסות אל םאש

 ידכ ושולל הסנמו םימב חמקה תא תסרממ תיבה תלעב .דחא

 םיניפותה יניממ ןימ תושעלו קצב תסיע ונממ איצוהל
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 םידוהיה ררוצ לע קידצה ילדרמ ןוחצנ תחמשל םימלוהה
 .עשרה ןמה

 תחתו ,שוליהל ןאימו היתועבצאב קבדנ ליזנה קצבה
 שרקה לש וכראו ובחר לכל רזפתה -- שבגתהלו דכלתי רשא

 הנתשנ המ :ההימת הטלזו .ןיא -- ותושקהלו ףיסוהל חמקו

 ? העש התוא השע המ לירתלאו !+ םלועבש קצב לכמ הקצב

 תרקדזמה ותרטוטחש דע ולענ לע ףופכ ופרפרש לע אוה בשוי

 תא ול קחוצו ,תוותשה ידיל םיאב ושארו ותייזח יערק ךותמ

 םרידחמו ץעה ירמסמ לע וסונרוקב םלוה ,םיינישה רסח וקוחצ
 קצבה תא יחינה הריקי הטלז :רמואו הכמ ,הילוסה ירוחל
 ןיא / הליזנ תסיעמ (םיתיתפ) "ךילעקפי'צ,, םידלילו יל ישעו

 חולשמ,, ךל םיאיבמו / תונבו םינב םיאב רחמל / הליכאל הגוע

 / תיז ןמשב םייופא םיכעכ / תיבה לכ ךל אלמייו / "תונמ

 השפנ יכ / הרצב הרזע שיגהל / קחוד יבלו / קחוצ לירתלא

 / החנא החנאנ הטלזו / הכפש הגהו יהנ החורו / הרמ הל

 לודג אושנמ / ינועמ לע רובעו גולד / הכרבה תאבחנ המל
 טעמ תחת / םישרה תשא ילו / םישנל רכוסו םיציב / ינווע
 / םימש תמכח יב אובתו / שולחו יל ןתינ יוד יבל / שולל חמק
 / הצעל ךנזא יטה/ םיתעבש תרקי הטלז / םיינתמ סנשו יתמק

 ליעות אמש / רקעה הז אל / רעקיצ םגו / הציבב ךרוצ ןיא

 תזחוא הטלז יהתו / םייפכ תנובת -- חמק לע / םימה רתומל
 שאכ הפאמל הפיה ןמשמ בגונמה / בחרה סופדב ינאו / ףדה
 ,עפושמב קזחומה שרקהמ דרויו ליפשמ לזונה קצבהו תרוענל

 .וילע שמשה םוח תולעב חרקכ ,ןידדצל רזפתמו תינבתה ךותל

 הברמה דחא ,וינפל םיווש לכה םשש ,רונתה ךותל תינבתה אובב

 התגוע תא ףיקהו טהולמה לבהה אב -- טיעממה דחאו ,חמקב
 ,ביהצמ םורק הלעהו תומימחב הקביח ,הבהא יבהלב הטלז לש

 .םיניעל הואת ללק תשוחנ ןיעכ ,וניעש

 םיקלחל התרזוגו הקדהו הבחרה התגוע תא הטלז תכתוח

 םשב תארוק איה יאדו -- היתפש לע שחור ישירח לומלמו

 ןיבו ,םהל וקיפסי םא תקדובו הלכאל םידיתעה היאצאצ

 הביח יניע ,הצעה לעב דצל היניע תא התנפה הריזגל הריזג

 / רמותה תוריפכ יניפות םיאנ / רמאתו התרמא אשתו הדותו

 ןכא / הטחה דגממ ךליכאמ יתייה / התינעתו רתסא אלול
 ורמאי ןכ / הרוש םש המכח םג / הרות -- םוקמב הילדג

 / םיחפה תינבת תצעבו / םילשוכ אל םילשמב / םילשומה
 םירהצכ / הדלז תחפשמ ריאתו / םיחטבמ תוגועל יתסע האב

 םהיפל ולאכ תונדגמ / תבלו ןבל םירופ תונמ הקלחב / הדלחב
 הלהצ טנירפה תנוכשו / הכלח וז םע ועבשי םיונע / דר אל

 / ...החמשו
 הסנכנ יתצעבש הטלז םע יתישעש הקדצה השעמ ירחא

 ,ןוילכמ הלצינו תוירטיאה שרק לעש הרוזפה התסיעב הכרבה

 רוזחל תעה העיגהש יתאצמו םויה תדמ תא ישפנב יתרעיש

 .תסנכה תיבל

 תונשלבב רועיש

 תניצ היפנכב האשנו תבשנמ התיה ףעוז םיברע ןיב חור
 לש ןנשע לילס .וסיסבו סורטיפה יקוצ לע ומרענש ,םיגלשה

 לודגה הלפתה םלואש ,דיעה נ"כהיב גגמ הלועה םומיחה רונת
 םיאבה תא םחהל והוניכה ןכש ,החנמה תלפת תארקל קסומ

 הליגמה תאירק עומשל

 לש העיס היה ףקומ הסינכה תלד דילש ינולמגה חפה רונת

 -- תומדאמה ויתונפדו תינעתמו הנקזמ םחכ ששתש םישישק
 ,אמויד ינינעמ החיש .םטיהלמו םהינפ תא ליהצמ טהול שא

 .םיבערה יתפש לע תלגלגתמ הלגמ תכסמו רתסא תלגמ לע

 ,םירבדמה שאר ,דמלמה סלאוש םייח 'ר ,הרובחבש ןקזה
 ןיא -- תושפנ-היחמ םמחמה ילכל ךומסו העמק ףופכ בשוי

 םיסנהמ האתשמ וניאו וקופיס לע ודימעמ םיאלפה רופיס

 וילולעתמ בהלתמ אל םג אוה .הבר תונמאב הלגמב םיראותמה

 םשרתמ וגיאו ,שורושחא ומשש אבוסו ללוזה לש וחור יבצמו
 רבשמ תעשב .תוכלמב הנושאר םיבשויה וירש לש םתקיתשמ

 וליפאו + לאינד ? הנוברח אוה) ןכומממ ןבומכ ץוח -- יתשו

 תכל קיחרמ םייח 'ר (הז "ןברוח,,מ םש ירוחאמ אבחנה ןמה

 ,שובלה רמולכ ,הרוצב זוחאלו ןכותה תא חונזל ששוח וניאו

 תא םילידגמה וינכשל ארוק אוה ,וארו ואצ :ןושלה אוהו

 לש םרוא דגנכ םמצע םיממחמו םיצע ירזג םפיסוהב הרודמה
 םיעבשש ,וארו ואצ -- (רונת) "הבירה,ה תוריק ידקומ

 ןושל םיעבש (הבתה ןמ םיאצויה חנ ינבל ודלונש) םימעה

 ונייהש "גחה ירפ, אלול ,םילכו םיכלוה ויה םלוכו ,םהל

 םהל ףא -- םהלש תונושלה םיעבשו ,ונשדקמ תיבב םיבירקמ
 םילטובו םירבועו םיחכתשמו םיכלוה ויהו המוקת התיה אל

 ןושלמ הדיחיו תחא הלמ תוכזבו תודוה קרו -- םלועה ןמ

 ,וז הלמ ,איה -- םהיתונושלב העקתשנו העמטנש ,שדוקה

 -- הלמ וזיאו .ודחכנ אל םהיתונושלש םלועה ימעל הדמעש

 ןיאש ועדיב ,רונתל ביבסמ םיבוסמה תא םייח 'ר לאוש
 ,"קש,, איה וז אלפ תלמ :םמוקמב הנועו -- הנעמ םדיב

 םיבותכב תשלושמו םיאיבנב היונשו הרותב הבותכה הלמ

 יונש ;"וינתמב קש םשיו.., :בקעי לצא -- הרותב בותכ

 לע "קש,,ה הנהו םעה אריו..., : לארשי ךלמ לצא םיאיבנב

 שבליו.., :יכדרמ לצא םיבותכב שלושמ ;"תיבמ ורשב

 תחתמאל םיארוק תינמורב :עמשו תכסה ןכ םא ."רפאו קש,

 לכב ןכו קאז -- זנכשא תפשב ;קש -- קוידב ונלצא ומכ

 דוס והזו :ףיסומו תיעדמה ותאצרהב רצקמ אוה -- ןושל

 םייתסנ הזבו -- הזה םויה דע םייוגה תונושל לש םמויק

 ןוילעה הצקהמ אבה ,דמלמה םייח 'ר לש ינשלבה ורועיש

 תוברת תודלותב הבורמ תואיקב ותרות יעמושל חיכוהו

 .םהיתונושלו םימעה

 ץמנייטש לשריהו ךורב-לסוי םיחאה

 (ה בל .רב) תולגעב ...םקעי תא לארשי ינב ואשיו,

 "סאג-סיבר,ה יתכריב החתמנ הלודג אל המדא תקלח
 ןוילעה מ"היב ןיב .לידבהלו תיסכודוטרואה הייסנכה ןיב

 לסוי םיחאה לש םהיבא וינבל שירוה וז הנטק ץרא תרבכ
 םתיב תא םהל ומיקה םישנ ואשנשמ וללה .לשריהו ךורב

 יכ םיסוסל הורוא -- ודילו בוחרל הנופה שרגמה הצקב

 -לסוי אוהו ,דחא .הלבוהה תכאלמ תא םמצעל ורחב םהינש

 ינש .תורוחסל -- לשריה -- והנשמו םישנאל -- ךורב

 הדקרמ הבכרמ -- ךורב-לסוי ויה הלגע ילעב םיחאה

 תרחא ,וינפל וחתמנ םיכרד יתשו (ןוטייאפ ןימ ,סעלאק)

 "פולסירפ,ה ךרדב הליבוה הכוראה .הרצק תחאו הכורא

 -- הרצקהו (שרומרמל הניבוקוב ןיב הצוחה םירה סכר)
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 קחרמב  תבכרה תנחתל םיעסונ ךילוה :המצע .השרוב  ךותב

 תישילש (הדימ) ךרד דוע ,םיכרדה יתש ןיב .מייק העברא לש

 ותרכרכ ןכוד לע בושי םירפסמ ךכ  ,העיסנה רמגב :ול: התיה

 םליש -- םלישש ימ ,העסה"רכש ול ומלשיש הפצמו ןיתממ

 אל עובתו "םולשל ךל,ב ורטפמ היה ,ודיב היה אלש ימו

 איבחה . "םירוחב-תראפת,,מ הרותה רפס ."תבינג,, ימיב .עבת
 הלע אל בושש םירמוא) הכימשב והסיכו ותטמב רפסה תא

 םוקמ ותעד לע הלעה אל שיא םושו וז הטמ לע ןושיל
 תאירקל שמיש ס"נכיבל ךומס ותיב תויהב ."וזועדןויבח,,

 םויה יהיו .םיתבב הרותל םילועה ורזפתנשכ ,תיימשב הרותה

 תינמור רבידש הידוהימ ,ידוהי עיגה "הנשי,,ה  הינמורמו
 -ובל השרוב ןיבש שיבכה לע ןויכזו (םשור ימעטמ) החצ
 וחפנ,, ויגימצש לקלוקמו "יאטורג,, סובוטואבו ודיב ,הניבוק

 ילעב תסנרפ תא חפיק ,םירטמוליק המכ לכ םתמשנ תא
 םירצקה וימי תאש ךורב"לסוי 'ר םהיניבו השרוב לש הלגעה

 .ץיבשואב םייס

 העיסנה רכשבו ולש הרכרכב ךורב-ףסוי לש והשעמכ
 ריבעמ :ולש אשמה תלגעב ויחא לשריה לש והשעמ ךכ -

 -- ואל םאו בטומ -- ומליש םא ,ודיב אבה ןמ םינעטמ היה
 ןתנ אלא ,ותלגע לע הרזח הרוחסה תא הלעה אלו ןנואתה אל

 אל וללה תופקהמ הברהו ."ביחרישכ,,ל וניתמה ,הפקהב ול

 רחא םוקממ םיחאל דמע הלצהו חויר םלוא) םלועמ וערפנ

 ירחא םירזחמה םה .םיאבגה :"םהיתופקה,, וערפנ םשמו

 "וערפ,,ש םהו -- םתעדמ אלשו םתעדמ ,םהמ ערפיל םישנאה

 תחמשב "םילד-רזוע,, תפקה איהו -- "םהיתופקה,, תא םיחאל
 וברקב רבשנ דחא לד בל אל -- הז "םילד רזוע,  .הרות
 הלא ברקב ויה םימוה םשפנ-יכודכדו הז ליפשמ "דוביכ,,

 המת הנשה .המימת הנש ךשמ ,םיבלוע םניאו םיבולענה

 תלפת תעמשה םע דובכה שדחתה דע םת אל םרעצ לבא

 תנמזהל םשפנ הרכעתנ הלא חור-יונעו ..."תיארה התא,

 לשריה 'ר  ונרומ-הרומ | ...לסוי 'ר  ונרומ-הרומ,, : זירכמה

 : לוקב טטצמ הנחמה ינפל ךלוהה ץ"שהו -- 'הפקהב דבכתמ

 םיאור ויה אל םבור דבכתמה ...אנ ההעישוה -- םילד רזוע,,
 היפ תא ץראה החתפ ילמלא ,רבדב לווע לכ העש התוא

 לכמש ,הככ לע ואר המ יכ ,םהידבכמ תאו םתוא ,םתעלבו

 תא םהל הריכזמה וז אלא םרובע ואצמ אל תופקהה תעבש
 -ממורמו ,התלדגמ ,התמסרפמו םיברב הילע העידומ ,םתולד
 ארקו ךל ,לשריה ,התאו ומע-ינב יניעל הוארל התגיצמו ,הת

 שיאה אוה לשריה אל לבא ..."ונתחמש ןמז" הליכאבו הלפתב

 דע לד ומצע תא האור וניאש ינפמ תישאר ,כ'ע םערתיש
 ימ -- תינשו יאבגה דצמ לוזלז-תנווכ הזב האריש ךכ ידכ

 הז אלו יתימאה "םילד רזוע,ה לש ותרזעל קוקז ונניא

 עלוצ ליחתהש ולזמ תצקמב רפתשיש ןוכנו יאדכו .רוזחמבש

 .ותלגעב ךשומה וסוסל המודב --

 .םוקמל םוקממ ןילטלטימ וא תורוחס ריבעהל הצורה

 'ר הז ללכמ אצוי .הלבוהל ונימזמו לשריה תיבל היה רס

 םא ולאושו םעפל םעפמ אב היה וילא .(לודגה) ןייטש ףלוו

 םהמ דחאו םימעט המכמ תאזו ,הנמזה אלל ,ול הרוחס ךרד

 אוהש-לכ סוחיי היה סחיתמ לשריהש ,םלוכבש בושחהו

 יהיו .ףלוו 'ר לש ונתוח ,טחושה הילדג 'ר לש ותחפשמל

 דבכתהל היוארש הסמעמ לשריה לע ליטה ףלוו 'רו םויה

 תנחתמ תיז-ןמש האלמ הלודג תיבח לש התרבעה איהו ב

 וז- הדרוה .ותונחל תחתמש ףתרמל התדרוהו ותיבל תבכרה

 עקרקהמו עקרקל הלגעה ןמ :רתויב תושקה תודובעהמ התיה

 תוגרדמה ךרדב םשמו בוחרה ידצבש ץירחה לעמ תוטומ לע
 .:הלגעה לע תיבחה תא םילעמ ויה םילבחו תומלוסב .ףתרמל

 לש טרופסנרטהו ליאוה .הדרוהה השעמ ךכ האלעהה השעמכו
 תאמ השרדנ -- תבש ברעב םעפה לח רקיהו ךימסה לזונה
 ךכיפל .הילאמ העבתנ תוריהמה םגו הריתי תוריהז לשריה
 קוחשה םרוע לע לשריה לש השקה וטוש תרגת םיסוסל העדונ

 .םדעבמ תופקשנ תומצעהש

 םיסוסה :התשעב הנומאב ,הטיעשה תכאלמ -- םתכאלמו *

 ףלוו 'ר לש ותונחל תיבחה תא וריהדהו םירשנכ רבא ולעה
 ,הבירקה םייברעה ןיב תעש .עיקרה יתאפל התטנ שמשהשכ

 ,דעומ דועב חמייסל תוליהבה תמחמ .הכאלמה תא הבברע האבו

 םהינש וא ופפורתנ םילבחה וא טטומתנ םלוסה םא ,רבדה עריא
 םימשאה תא העבק אל ןמשה תיבח -- ולבחתנ דחאכ
 זוחמל עיגת ןעמל הלגעה לעמ התדרב יהיו -- הנוסאב

 הריפחה איה ,ץורעה ךותל הלפנו הדעמ הערכ ,ףתרמל ,הצפח
 םתדר תעב םימשגה ימ תא תזקנמו םיתבה תיזחב תרבועה

 ךימסהו ץצונה לזונהו ודרפתנ וידומלו וקקפתנ היקושיח --

 תוקהל תוקהל 'ולהקתנ דימ .רהוז רהצי הלעתה תא אלימ
 וביטיה ,םהילעב יתבל םכרדב ויהש םיזוורבו םיזווא לש

 םהילענמ ןמשב ולבט םירכאהו ןשדה הקשמהמ םהיתונורג

 -- םהמו דיספמ אצויש ףלוול םיענ םהמ -- םינכשה .תוסגה

 רבידו הצע דבוא ,הדונמו ףוזנ ולוכ דמועה ,לשריהל םידנ
 ...ונמיה לטינ

 ךתפרח הארו הטיבה ,רהרהמ אוה ,ךתומכש ללמוא האר

 םידקהל ידכ .םימש םשל תזפחנש ןוזפיחב תללועש הלילעב

 /-/% ...לודגה םויה דועב התיבה ךאוב

 שגינו רהימ ףלוו 'ר ?העש התוא השע המ ףלוו 'רו

 המ ודיב .ףסכה קנראו תרבשנה ותיבחכ בצינה לשריהל

 לש ויתונעט הליעוה אל ...? לשריה ,החריט רכש ךל עיגמ

 הוטצנש לשריה לש ודי ךותל ץעננ ותחרט ףסכ רורצ לשריה
 הווקמב לובטל קיפסיש ידכ ותיבל בושלו וילכ תא סנכל
 .תבשה ליל שדקתה ינפל דוע וידגב תא ףילחהלו

 רופיסב העש התוא היה רכזנה -- היה ח'תש ףלאוו 'ר

 בר רב הבר,, :"ןינמואה תא רכושה, קרפ ףוסבש דמחנה
 .והיימילגל לקש ,ארמחד אתיבח יאלוקש והנה היל ורבת אנוה

 -- היל רמא !והיימילג והל בה -- היל רמא .ברל ורמא ותא

 "'םיבוט ךרדב ךלת ןעמל,, :ןיא -- היל רמא !יכה אגיד

 זניחרטו ןנא יינע :היל ורמא .והיימילג והל ביהי (כ ב ילשמ)

 !והיירגא בה ליז : היל רמא ...ידימ ןל תילו ןניפכו אמוי הלוכ
 םיקידצ תוחראו,, :ןיא -- היל רמא 1 יכה אניד -- היל רמא

 .(םש) "רומשת

 תיבח םילבסה ורביש אנוה בר לש ונב הברל (םוגרת)

 ומלשיש דע ,ןוכשמב) םהיליעמ תא םהילעמ ריסה -- ןיי לש

 תא םהל רזחה :ול רמא .ברל ורפיסו וכלה .(קזיהה תא

 (בותכ יכ) ןכ :ול ורמא ! + ןידה אוה הככ :ול רמא .םהיליעמ

 -ורדא תא םהל ןתנ (כ ב ילשמ "םיבוט ךרדב דלת ןעמל,

 םיבערו ולוכ םויה לכ ונחרטו ונחנא םיינע :ול ורמא .םהית

 :ול רמא !םרכש םהל ןת :ול רמא ...המואמ ונל ןיאו ונחנא
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 םיקידצ תוחראו,, בותכ -- ןכ -- :ול רמא !1 ןידה אוה הככ
 .(םש) "רומשת

 אתבש ילעמב התיה היונפ ותעש ףלוו 'רש חינהל ןיא
 רכש תא לשריהל םלשל םא "רתיה,, שקבלו ארמגב טטחל

 ינב ינשל ףרט איבהל ושפנ תא אשונ אוה וילאש ,ותחרט
 -- הרוחס האלמ הלודג תונח לעב ףלוו 'ר היה רבעב) .ותיב
 .(לזמה הנישו המוקמ תא הניש המחלמה ימיב

 י'םחל םימכחל אלו,

 (דמלמה לאקסח 'ר לש ונב) -- רלדנסה קלופ רעזייל
 רלדנסה לירתלא לש ותיבמ רטמ םייתאמכ לש קחרמב

 םירכא תיב הז היה .אוה ףא רלדנס ,רעזייל לש ותיב דמע

 לובגה לע תיבה תעיבק .ותשא יבאמ שריש תוטשפב יונב
 השרוב איה ,"סירטיר,ה לש יחרזמה ודצו טנירפה ןיבש

 ןוקית תכאלמ ,ותכאלמש ,תיבה לעבל ,ול החיטבה ,הקיתעה
 ייבקעב ו היתובקעב ,ותיבל הבר הכרב איבת אל םילענמ

 -יוה תלתפתמ ותיב לומ .דגנמ ול דומעת ותסנרפו ,םילענה

 ,לסינ לש חמקה תנחט איה התפש לע ידיחיה ןיניבהש הביש

 תותקב השלש"םינשו ולאמשמ ץחרמה ,רלדא םלושמ תנמלא

 אילוסה ילדנסש ,םהילגרמ םיילענ ןירידמ םהיבשויש ,םירכא

 םניאו ,םהייח ימי לכ םהיערכל םדבל םתוסכ םה ,םהלש

 לש ותחפשמ לע רזגנ אליממ .ןוקיתל םינותנ םניאו םינועט

 םדא .הנפ לכמ ופצפצ ינועהו תולדהו תילכלכ תוקחד רעוייל
 היהו וילגר יתבב הלקת ול עריאו ותיב דיל ומותל רבעש

 רדחה תליפאב דימ ןיחבה ,ןוקית םשל רעזייל תיבל רס

 ,תופי תונב לש ןהיניע ,םשפנ ןובער תא תיבה ירד ינפבו
 ירוחאמ וקיהבה ,ןהינפ לע הלע ןורוויחהו ןתלוונמ תוינעהש

 .ןרועל

 וינפ ןוזרש ,המוק-הבגו ףוצרפ הפי ,רגבתמ רענ ןבה

 ףרפרש לע בשי ,ויתפש לע הכוסנה וקוחצ תב תא ריתסה אל

 ענמנ אל אוה .ותונמואב ויבאל עייסמו םילגר שלש לעב
 ןימב ףוטע אוהשכ תסנכה תיבל ואובב ויבא לא תווליהלמ

 ,ףרוחבכ ץיקב הלעמל ףוקז ונוראוצש טפורמו ההד ליעמ

 .ורועל תנתכ ןורסחמ ,ווג ימורעמ תא םיאור ןיעמ וריתסהב

 וינוק לשו ולש תעדה תוחידבב רעזייל 'ר עקיש ומוי ירמ תא

 יאלט ונממ םישקבמו ותכאלמ ףרפרש תא םידקופה םיטעמה

 םכשומו הצלהב םסייפמ אוה .םהילענל אתנפו אילוסו בקעו
 .ונובער תא חצנמ היה והב ויפ לע ורגתשנש החידבב

 ןובשח לע ץצולתמ ,חלוממו רעזייל היה חקיפ ידוהי

 תלדו רמימלאה ןיב ,ןוילעה כ"היבב עובקה ומוקמ .םידיגנה

 שיא ,חרזמב הנושאר םיבשויל וגעל יצח תא חליש ,הסינכה

 היהו ,ןוצל ישקבמ ינזאב עימשהש ויתותלהממ הקונ אל

 יבידנ םע ןבומכ םהינזאב אלש "ונובשח תא לסיח, רשאכ
 ,םיאבגה ישארל הננוכיו ותשק תא ךרד ,םיריבגה ,םעה
 םקינעהב ,רבעש הרות תחמש םוימ דוע ,םמע םג ול ןובשחש
 ,"םילד רזוע,ה איה תישישה הפקהה תא ,ותולדל הפסולכ ול

 דבכתמב הלחלח ררועמה דוביכ .םעה יינע לש םשפנ תאונש

 .ותפרח לידגמו וב
 דירוהו וטבמ ליפשמ היה -- שרדמה תיב ילודג ול ומתשמ

 ,הככ םתס םריבעהו םעה תלד דוקדק לע םג ויתוציקע תא

 רעזיילש המית ןיאו הדחה ונושל טבש תחת דחא דחא ,ותאנהל

 הנפוה םילודגה יפלכ ותוממוקתה רקיע לכש לודגל ןוטק הושה

 אלא ! הנונשה ונושלב תולדל ויתימע תא םג ףיקהש האר המו
 דבלב וז אלש ,םירישעה לע ויתוכמ תא אילפהש רעייזלש
 זילטיאבו קושבו הדשבו תיבב רשאמ לכה םמצעל םילטונש
 לכהש םוקמב ג"כהיבב םג אלא ,םלגר תכרודש םוקמ לכבו

 םיאכלחה תא -- שארב קלח םה םילטונ ה"בקה ינפל םיוש
 הבהאב םשפנ ירוסיי תא םילבקמ םהש ךכ לע םיטושב רסי
 םהל רמא ךכ ךרעב -- םכתומכש םיטוש ."םקלח,,ב םיחמשו
 ,םלצב םתומכ םתארבנ אל יכו !1 וליכשת יתמ -- םיליסכ --
 ףילציש ינולפ ןצחש ,יאבג דחאל םינתונ 1 םישחמ םתא המלו
 יאבגש העשב םיחחושמ םתא רשאכ םכינפ לע ותילט תויציצב
 רמוא םכמ שיא ןיאו -- הרותל םילועה תא בידנמו רידנמ רחא
 ,ויתויציצ תופילצ תא יב הסני קרש .לוונמ ,ךדי בשה ול
 עגר ותואב םלוא .ונכפהא וינפ לע אל םא ,הנומשה תולופכ
 רבגתה -- המבה ירוחאמש החישב ףילצמה יאבגה ןיחבה
 ירמ ינבל תואל ויפ לע עבצאב ללומיו ובש "יראה,, רעזיילב
 הקוחרש ךדמלל ,הרותה תאירק תעב םירבדב תוברהל ןיאש
 .השעמל שרדמהמ ךרדה

 ותוחקיפ ול הדמע אלש רלדנסה רעזייל לע והמתש םיבר
 ףלוו ןכיהו) םחל תסורפל תוקקושה ותיב תושפנ תא עיבשהל

 יכ ,םחלה לזא םהילכמ םגש והומכ הברהו ,חלוממה ס'השמ

 ליחתהו ובלב הבשחמ התלע ףוסבל םלוא (םתמכח החרסנ

 לצב תוסחל וילע רזגנ חצנלה :ומצע תא לאשיו וכרד קדוב
 הפצמו בשוי תויהלו ונב ןועמשו ךלמילא 'ר לש הוקמה

 םויה יהיו ,הכורא הל תולעהל הירוחמ תעוושמה העורק לענל

 ריעב תושמש אצמיו השרוב תא אציו ותיב ינבו אוה םקיו

 ותולד הקספ םש -- הינמורב רשא סאי איה ,םיקולאל הלודג

 רעזיילו םיבר םימי ואצי אל .וידודיח וטעמתנו ותמוק רשייו
 םהמ ואריו םהיתונב תא רקיעהו ,םהינב תא ואישה ותשאו
 .גונעת ועבשיו תחנ

 םיאג השרובב םירלדנסה -- רלדנסה ףלוו םהרבא

 תורמל תינרות הלודגל עיגהש אנת ,רלדנסה ןנחוי 'ר לע ויה

 ויה אלש םהל בוטו (:בפ ןישודיק) "המוגפ,,ה םתונמוא
 ןכ ארקנש םש רמאנש ('מגב א--ה גפ) ימלשוריב םיאיקב

 היה :רבדה היה ךפהבש -- וא -- אירדנסכלאמ היהש ש"ע

 ךרדכ -- ונממ סנרפתיש ידכ עוצקמה תא דמלו ןדמל

 םינוקז ןב .ןנד ףלוו-םהרבא לש ויבא םייח-רתלא 'ר השעש

 הארקנש עזייר היינשה ותשאלו ויבאל ףלוו םהרבא היה
 תלעבו ליח תשא יכ תירבגה התוזירזו ההבג ללגב "אקוזייר,,

 .התיה םיקסע

 תוחקפו תופירח לש םינמיס ףלוו םהרבא הארה רדחב

 ראופמ ילכ ונממ םיאיצומ ויה וידומילב ךישממ היה וליאו

 ומא לש ירחסמהו ישעמה שוחש אלא ,וידמלמ וילע ורמא --

 העידיל עיגה םרט דועש ךכל ומרג ויבא לש ינעצרה ועוצקמו

 תאלטהב ויבאל רזעל תויהל ןמזוה ,רדחה ידומילב תידוסי

 אל .םיכומסה תואטמיסהו "טנירפ,,ה רוזיא יינעל םיילענה

 .שקובמו הלועמ רלדנסל יהיו םיטעומ םימי ורבע
 ברעה תועשבו ונממ ודי חינה אל ןיירוא רב היהש ויבא

 .ומצע תוחכב ארמג רועיש דומלל עדיש דע הרות ודמלמ היה

 רוביצ יכרצ ומצע לע הלעה ,"תיב לעב,,ל השענו השא אשנשמ

 הרבחב זירזו היה רוסמ רתויבו ,דסחו הקדצ השעמל רסמתהו

 םיאבה לע והובבימ תלוזל רוזעל ותונוכנו ובל בוט .אשידק

 .םירלדנסה רתי לע והופידעה םייוגה ףא .עגמב ותא
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 ושע ינב תביח ,םכחה רמא ,"אנוש תוקישנ תורתענ,
 ותויחמומ עמש 1 דציכ ,הרצ םויב ץעורל ול תויהל איה הדיתע
 ותוא דביכש ,הירמרדעזה ןיצקל דע עיגה םיילענ תנקתהב
 ןרסמיהב .אילפהל תויושע םייפגמ גוז :ותילכתו ,רוקיבב
 הביחב ןייצו רמוחה לע ןובשח ןהילא דמצנ ןלבקמ ידיל
 םוקמב .ול החולש איה הנתמ ,םולכ שקבמ וניא הדובעה דעבש
 םיינמור םיפודיג לש רורצ  חתורמה ןיצקה ורבעל קרז הדות
 ול יםלשל,, תויניצב החיטבהו םייפגמה תא ףטח ,םייסיסע
 .תומלשב

 ...הרייעל םירגנוהה לש הרזח םאוב םע אב םולישה םוי
 ףלוו םהרבא לע םג השרוב תונערופו היפ לע הכפהנ הרעקה
 ויצחו ינמור ויצחש היריעה שאר ,ררוצה ןאיני'זרמ .הדרי
 תונברקה תמישר ,ויעירמ תעיס עויסבו ,ותעדמ ךרע ירגנוה
 ושקבבו המטשמה ךלומל דימ םבירקהל שיש םינושארה
 ןימזמ י"ע ףלוו םהרבא עצוה זא ..ימו ימ תא :תועצה
 לילעהל הנאות שקיב ,ובלב אשנ ואטח רכזש ,ןיצקה ,םיילענה
 רטכורפ םיחאה לש ותרסנמב :אצמו שקיב ,אוש תלילע וילע
 הבבוסש רוע-תעוצר המלענ ("תירא,, תושרל םייתניב הרבעש)
 יבלענ,ה רטושה .הירחא שופיחה ליחתהו עונמה לגלג תא
 שוליבה לגלג תא בביסו ונובלע תמקנ תא םוקנל תונמדזה הליג
 לע תולעל הכזו -- "אצמ,ו עגי -- ףלוו םהרבא לש ותיבל
 .השרוב ידילי םניאש הנעטב ,תוחרזא ילוטנ תמישר

 ,רהמנו רמ ,רדוקו שדוק תבש םויל רוא ,תודרחה לילב

 הזע גלש תופוסשכ תועשב החלשנש םישרוגמ תצובק הפסאנ
 לובגל םייזכרמה םיטפרקה ירהב םיללותשמ חרקו רוק תופעלזו

 תומ םלוכ טעמכ ותמ רקובה רוא דע .םש םחינהו .אינלופ
 ותוא לכ .ףלוו םהרבא םכותבו םהמ העבראל טרפ ןואפיק

 יקנמ ןיב םמצע תא וארש דע ןבלה והותב ועתו ודדנ הלילה
 .השרובמ םיידוהיה גלשה

 יפ ירבע לע דומעכ ןודבא תשרפו הרידא הרובג קרפ
 לש תועמדה רפסב הליל ותוא םושרל השרוב הליחתה םוהת

 תויואבחתה ,תוחירבו םידודנ ונומ ףלוו םהרבאל ...לארשי םע

 הבישיוּבש ול עדונשמ ףוסבל .םירכאו םישנ ידגבב תויושפחתהו

 וב הטיש לרוגה םלוא .ואובחממ אצי -- "קדצ טפוש,, הנמתנ

 וילע ונישלה ,ונוצרמ טפשמה ידסחל ומצע תא רסמ םרטבו
 .ותיבב ספתנו

 ירשיה , טפושהו טפשמה סכ ינפל לבוה םייתשוחנב רוסא

 אל םיארונ םירוסיו תואלת .קוניצ ימי 30 קר ורובע דיעוה
 ינש םדא היה אל .ושפנ תא וטטומ אלו ןוסחה ופוג תא ורביש
 לש ויתואלתל המדש תופידרו תוכמ ,םיעגפו לבסש השרובב
 ותרצ הברעתנ וטיגל השרוב ידוהי חלשיהב .ףלוו םהרבא

 אצמיו םהילע ףרוצ ףלוו םהרבא יכ ,םיברה תדצב תיטרפה
 .ץיבשואב ומצע תא

 -והיה יפלא תא הצמשל עדונה ןיילתה יחילש ףוסאב םלוא

 םבורש הכילה יאנתב הניול לגרב תוומה דעצמ תא וכרעש םיד

 וחכ שת -- םיכרדב וראשיו םדעיל ועגיי אלש ויה םידיתע

 ,וחור ץמוא וילעמ רסו םידעוצה ןיב היהש ףלוו םהרבא לש
 ,םילוג תכל ,ותכלבו ,והואכיד וילע ורבעש תואלתה לכ יכ

 .וטטומתנ ופוג ירביאו וילגר ולשכ
 עונמל םתוצרב ,הרצל וירבח םינוא ןיא לופנל טיו

 תויהל ותד תחא לשוכהש) ,םידעוצה ןיבמ וקוליס תא

 ןמחנ .הזמו הזמ תופילח וב וכמת ,(םיכרדה ידצב ךלשומ

 ויה ,תובר תועש :רפסמ השרובמ (לארשיב רטפנ) רריסק |

 וניסיכו הכורא ךרד תרבכ ותוא ונבחס ,ונייחבש תושקה ולא
 --- ףרטל םירחושה םדאה תויח יניעמ ובצמ תא ונמלעהו ,וילע
 ףולשיו שיבכל ץוחמ לא תוסגב והואיצוהו ונופלע הלגתנש דע
 תא ףלוו םהרבא םירה ויתוחוכ תיראשב .וחודקא תא דחאה
 רבדו) וילפת חינהש םוקמב ושאר לע ועבצאב רויו תינמיה ודי
 םוקמב רודכו (ספור קונית לש וחמ םשש ושרדמ תיבמ רכז הז
 (השקבב ןאכ ,ינודא) ...אד ,עטיב ,רעה,, .החוטב ותעיגפ הז
 ונברק לש הנורחאה ותשקבל רתענ חצורה .םינונחת למלמ
 ,ותעשב דסחה ךלמ לש וריע ,הניו יאובמב .וצפח תא ול שעיו
 דודש לופיו ףלוו םהרבא םע דסחה השענ ,ףסוי ץנרפ אוה
 ופסנ הידליו איה ,ותשא הטיא הנח .ד"יה -- וירבח יניעל
 .ץיבשואב

 *היבוט לש וירשנ,

 (א אל ,רי) י'ונעשיי םיסוס לעו,

 ןמ אוה רעטכורפ היבוט לש ואצומ -- ס'רעטלא היבוט
 ותדובעב ץורח ,םדמדא ןקז לעב ,ןתרבג ידוהי ,סענעיליואפה
 ולע םתיצחמ) תונטקו תולודג תושפנ אלמה ותיבל רוסמו

 ,ותשא המיס התיב תוכילה התפצו הלעפ ודיל .(לארשיל
 תחפטמה הריאשהש ,הינפב ויטמק תא תרח וב הלמעש

 תבהאבו תוריסמב החפשמה לועב אשתו השאר לע התסכש
 | .םא

 םודא :םיסוס ינש ולו ןולגע ,היבוט ,אוהה שיאה היהו
 רתויה לכל ,ןזואה תא רבשל ידכ "םיסוס,, ןאכ רמאנ .ןבלו

 םהל םיארוק + ןוהימש רכד ןאמ ,םיסוס יכ ,םהל םיסוס הארמ

 ,םיסוס אל קר -- ב"ויכו "םיריבא,, ,"תוירא,, ,"םירשנ,,

 תורוע האלמ הלגע היבוט היה םתור וללה "םיסוס-הדבספ,,ל

 וא שרק היה סינכמ הרוחסל הרוחס ןיבו הרוחס ינימ ראשו

 רובעל םיצורה םיעסונ םהילע בישומו הלגעה בחורל םיישרק
 .ךפהל וא הניבָוקובל

 שקרקש טושה לש ולוק דה עמשנ ,העיסנה תעש העיגה

 -- ויתפש ךרד ונושל י'"ע קחדנ "ררור יט,, הוולמ ריואב

 1 אוה ןכיה ,ונניא היבוט קר ,היבכורו הנעטמ לע הלגעה הזז

 -וטרחבש תוכשומב קיזחמ ,"ויריבא,,ל ףרטצהש רבתסמ --
 ץיאהל םיסוסה לחהב קרו הטיעש תוכלה םדמלמ לשמ ,םהימ
 .םלוסה בג לע וא ונכודב בשויו הלועו אוה ץפוק ,םתרהד תא

 תאו םיעסונ תפסותב הרוחסה תסומע ותלגע תא הארש ימ
 לש "לודגה ללכ,ב רכזנ ,רשבה תוקדו רועה ילמק ויסוס
 -שומב ובשיו ולעש ינפל םהיעסונל םיפיטמ ויהש ,םינולגעה
 גונעתהו רשויה תדממ -- הרשי ךרדה םא :םירוכשה םהיב

 תא רעציו הלעיש שיאה והימ -- רהה הלעמב ;לגרב ךלהל
 הוצמ -- רהה דרומב ;םהמ רס "שונא, חכש םייחה ילעב

 תלקו םיסוסה לש םתעד תלק תמחמ ,תושפנ תנכס ינפמ תדרל
 ךרדכ ,הב םיבשויהו הלגעה םע דחי רדרדיהל םילולעש םכרד

 ךכ םא :לאשו םיעסונה דחא םק זא .ץמייטש בקעיל עריאש
 -- !חלגעב בשילו תולעל ונל רתומ יתמיא -- הכלהה איה

 אופסמה תנמ תא םילכואו שופל םידמוע םיסוסהש העשב
 .ןולגעה תבושת התיה ,םהלש

 עבק אל -- הרוחסל ויה םילפט ולש םיעסונהו ליאוה

 תא עסונה ול בחת דעיל ועיגהשמ .עסמה רכש תא היבוט
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 יכ ורפס אל היבוטו ודי ךותל ,ול תתל .טילחהש םולשתה
  ."חכ רשי,, תעבהב וסיכל ולשלָש .םא

 םייקמי ותלגעב הקדצ הלגע לעב השוע ךאיה הארנו הבה =

 (ח ללשמ) "ךלהא הקדצ חרואב, :םדא לכמ שכחה רבד תא
 ומצע תא אצמ וימולע תמדקב ,ש"הוכ :ועמשו ותיכסה -=
 האלמה ותלגע דיל השרובל יניבוקעיב האיציה תנחתב דמוע
 וילא הלגתנ םואתפו וילע בוט היבוט לש ובל .הרוחס הל

 ןיבה היבוט .דיב  ויאולב רורצ םע אורקדאלה "רי'גאספ,,ה

 קוחידב ול עייסל "הירב,ה תא ןימזמ ,וינפל רשא תא .דימ

 קיר ללח בכרה ילכ .לש ופוסב ול אציש דע הלגעב םיזגראה
 םלוסב ןעשנ ובגו ושארשכ תבשל:"שנ רב., ותואל הסיחד ידכ
 .הזמ םלוסב ול  תויולת וילגרו הזמ

 םדא לע לטוה זלה "קוניצ,ב .הויצ -- בשו הלע םוק
 םירביא קוסירש ,הממי ךשמ םיכרד תונעב תונעתהל

 ינפמ תלצמ הנישהש רמאת ,ול םיחטבומ םייעמ ינב רוקרקו

 תחא אל) ףרטל םירחשמה םיבאזה .ינפמ דחפה אב --- ףוגיסה
 אכהמ שיבכה תא םיצוח ברע יבאז ,ותדרחל ,בכושה האר
 ושארב הז ךושמל םילולעו (וילגר לע םיתתוש םימו" םתחל
 .ייפולסירפ,ה יגלשב הנרזופת ויתומצעו וילגרב הזו

 דיפל תחת ותלגע תמדקב וילע הלפנ המדרתש ,היבוט

 תדועס תכירעב שיגרה אלו עדי אל ברע יבאז שרגמה רעובה

 ריבעהש ה"'בקה ילול -- ונכש ןב לש שוחכה ורשבמ רעיה

 ארקמ יקוספ ויפ ךותל קרזו ויפעפעמ המונתו ויניעמ ותנש

 ?םלכאת אל ץראה תיחו,, ,(םילהת) "הנק תיח רועג,, ןוגכ

 תיחו, ,(םילהת) "ךירות שפנ תיחל ןתת לא, ,(לאקזחי)

 .דועו (בויא) "ךל המלשה הדשה

 ודמעי אל תיח לכו, :לאינדב קוספה וב םייקתנ ןכא

 ץלחיו תופחדמהמ ותאצב ,אבא תיבל םולשב עיגיו "וינפל

 ידוהי וב ץענ -- ורכש ול תתל היבוטל ודי טישוה ,ויתומצע

 ךיתומצע ץוציר רובע ,המ רובע :לאשיו ,םעז יניע הז בוט

 ךיבא תיבל הבוש !יתלגעבש יוניעה תניפב ךרשב ןוחיטו

 סרית חמק הנקיו ךליש ברה ךפסכ תא ול ןתו םש ךל הפצמה

 םא ,האבה םעפב .התופילל הזנירב תצקו הלודג השילוקל

 םוקמ ךרובע ןיכאו שארמ םימי המכ יל עידות ,עוסנל הצרת

 לעב לכ לש וכרד וזו היבוט הז .םדא לככ עסת ןעמל יתלגעב

 לע םג חספ אל ,ותיב לע רבע בערה םא .השרובב הלגע

 תלובש תונקל םידקה ולש הגילממל חמק ותונקבו ותוורוא

 ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו,, רמאנש המ םייקל ,ויסוסל לעוש

 ותמהב תא ליכאהל םדא בייח -- ל"'זח ושרד -- "...תלכאו --

 .אוה לכאיש םדוק --

 (גי טמ .שי) 'םחרי ויינעו ../ה םחנ יכ,

 -תרסח התקבב -- (יובאס) רעבורג שריה המלש

 לצאש םימה תמא י"ע ץמנייטש רעזאל לש ורצח הצקב ,הרוצ

 האכנ ,ןויבאו ינע ןכש ,ותנחט ילגלג תא ועינהש ,הבישיוה

 שריה המלש שיאה םש .תלוונמ תולד לש יחה הלמס ,הכדנו

 | .הלייב ותשא םשו

 וטועימו םיעצקוהמ יתלב םיצעמ ובור היה יונבש תיבה

 ברועמ הבעה טיט םיחורמ וילתכו ץע יפער הפוחמו םישרק

 יטרפה הוקמה ןלבל םילד ןועמ ותליחתב שמיש רקב יללגב

 רבע .,ויסוסל רוצמ תויהלמ קספשכ כ"חא קרו ,רעזאל :לש

 תפצפצ ובש הז םושר תיבב ,וב רוגל רעבארג .גוזה.. וילא

 םתולג :םוי דע וב רוגל ויה םידיתעשו: ,הניפ לכמ תולדה
 .ץיבשוא ינשבכל

 ,רבורג אלו היה יובאס םירסומ ךכ לעבה לש יתימאה ומש
 ,ףעיטוממ רישע םדא לש ומש לע -- 1 רבארג ומש ארקנ המלו

 ירישעמ דחא לש ומשב ותונכל וצר השרוב ינציל .ןכשה רפכה

 לאשוהש םש ול וקיבדה -- םשה לעב ינפמ ששחמ אלא ריעה

 רבד "רבורג,, םשה אטיב זאמ .םלועל ומש הזו ךומסה רפכהמ

 למס -- ףעיסיומב :ז"לז םיכומסה םירפכה ינשב וכופיהו
 .ינועה למס -- השרובב וליאו ,רשועה

 וניאו לדח וכרע תא ריכמו שריה המלש היה םימת ידוהי

 הפיקתש .,הלייב -,ותיב תרקע ןכ אל .וממורלו והיבגהל ןווכתמ

 חרובע וצקהש הלדה התדמעל הממוקתהו תיחקפ וליפאו התיה

 ירמא ףאו העד עיבהלמ הנושל תא הענמ אלו ,םישנה תרבחב

 ףקות תתל ידכו .היתונכש ינזאב העימשה רסומו לשמ ,המכח
 ךיא, הירמא תא וב החתפו םימורע ןושל הטקנ הירבדל

 םלועה תוירב המ ענצה ךרדב הרסמ ןאכו) "תוירבה םירמוא
 תתלת איה -- היפ ךותל ולפנש הירבד תא רמולכ ,תורמוא

 ."תוירב,,ב ,לודג ןליאב
 תוקחד ךותמ הזה תיבב ולדיג תחא תבו םינב העברא

 ןיאש וארו ולידגהשמ .םינולאכ םינוסחו םיפי םינב -- ינועו

 "חהו ,הדובעל םהינפ ונתיו םירוהה תלכלכ לע רתויב ךומסל

 ינב וזבש םמלצ תא .םתולד ןובלע תא םהילעמ רענל וטיל
 עביוט תבה .הבידנ דיב םתרוצ תא ה"בקה רצ -- םדא

 הינפ תא תורטוע תובוהצ תורעשש הרבו הפי הרימת היפהפי
 -וחבה ןיב ,רבורג תבכ התראפת היהת אלש התוארב .תואנה

 םיגחל התיבה האובבו םיקחרמל דודיתו אבא תיב החנז ,תור
 תויממוק דעצתו היפי דוהב הרהזו תולצחמ התיה השובל --

 הויזב לעתו ,הרדהב הלולכ השרוב תובוחרב תרבועו ןואגב

 ,יונה תלמש לע ליפאה רבורג םשהש אלא ,היתורבח לכ לע
 .היתורעש בהז רידקהו התמוק תא ףיפכה ,הינפ יפי תא ההכה

 אל היתובקעו םשמ האבש םוקמל הבש םיטעמ םימי רובעכ

 .ועדונ
 השמ ,ינשה קיזייא ,לודגה ןסינ םהרבא ,םינבה תעברא

 הדובע לכלו םהל התיה םיצורח די ,יעיברה ריאמו .ישילשה

 אציו הליעומו האלמו המלש תישענ הכאלמה ,הוטישוהש

 םסיכב התיה היוצמ הטורפה .הישע םתיישעש םיזירז םש םהל

 .םכחה רמא "רישעת םיצורח די, .רוסחמ עדי אל תיבהו

 הרבחה יכ ,ויה אל םירשואמ יכ ,ירישאת,, אל לבא "רישעת,,

 תחפסכ םהב קבדנש "רבורג,, םשה ןיגב הזו -- םתטלק אל

 הנושאר תויהל התכזש הלדה רבורג תחפשמ תודלות הלא .--

 | .השרובב םישרל

 (ו בי .הת) "םינויכבא תקנאמ םיינט דושמ,,

 היה רידא ריבג -- רבארג

 :האצומלו וז החפשמל סחיב תרחא הסריג הנשי םלוא

 ,ץמייטש בקעי לש ותפוקת ,איהה הפוקתה ירישעמ דחא

 תא ופיקהש םיקמעו םירה ,היה םיסכנ לעב רעבארג בקעי
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 אלמל אשד ירכו הערמ תודש ;ומש לע ויה םימושר ,השרוב
 תא ומסרכ ונאצ תורתשעו רבורג בקעי לש ויתומהב .ןיעה

 יצירחלו הדבזלו האמחלו בלחל םוכפהיו םייסיסעה םהיבשע

 | .המיעט הניבגלו בלח

 אלש םישחלמ שי ןאכ "...ותקדצו ותיבב רשועו ןוה,
 רזחמ ינע יפמ האצי הללקו השעמ היהו .''דעל תדמוע,, התיה

 -- "ופאב עגר יכ,, רמאנ הילעש ,םעז תעשב ,םיחתפה לע

 אריבל אמר ארגאמ םילפונ ךאיהו .וערזבו וב הקבד הללקהו

 היושע איה הילעה םא :ךכ לע תונעל השקי אל -- 1 אתקימע

 -עתפל האב איה ,איה הזופח הדיריה ירה םיבלש םיבלש
 .םואתפ

 ידכ ,ושוכר דומאל םידמועש בקעיל עדונ םימיה דחאבו

 ליאוה .ויסמ תסכמ תא וילע תת ןעמל ולדג ףקיה לע דומעל
 וא אוה ,ןועמש פופ ,דידיהו ,וב ךלמנו ךלה ,ול היה לודג דידיו
 ןקתל יוגה רחא אלו .היה הבישיומ ץירפה ,ירגנוה ירכנ ויבא
 -צנקל אוב : ןמזה תקעמ וליצהל ידכ ידוהיה ודידיל הבוט הצעב

 דע ,ןבומכ ,ינמז ןפואב ,ךיסכנ לכ תא ימש לע רבעהו אירל

 רבד םילקעמל ,םהל אהי אלו עגר טעמכ םאיבחה ,םעז רובעי

 .ךממ תחקל

 פופל הנקמל ויה ויסכנ לכו -- ותצעכ השע רבורג בקעי

 אובב .הרבע הרעסהו ןנכותמכ הלהנתה תרוקיבה .ןועמש
 ורבח דימעה -- ומע השעש הבוטה לע ותימעל תודוהל בקעי =

 לכ ךל יתישע אל ,יל הדומ התא המ ליבשב :הימתמ ינפ

 ? םיסכנ הזיא ?םולכ אל הז -- ילש םיסכנה תלצהו ...הבוט

 םירבד ויה אל !ילצא -- .ךלצא יתדקפהש םיסכנה ,ונ --

 ךל יהי -- ינא תודש רסחה + ךירצ ינא ךיסכנל יכו ,םלועמ

 תלפטנ יכ יאטח המ + תקעזנ יכ ךל המ .בקעי ,יביבח ,ךל רשא

 ךתיבל ךל -- ךעתה םיעותעת הזחמ ,ךדיב תועט חטב + ילא

 .ךל רשא ךל יהיו ךזגורמ ךל החונו
 ושע לש ונב ןב לרעה ודידי יפמ עמש םיפי םירבד דועו

 ילככ וגיצהו ויפב ותוא דצ 'ןיכס ילב ותוא טחש,ש עשרה

 ודידיו הלעמ הלעמ הלע ןועמש פופ רבד לש ורוציק .קיר

 ,ששורתנו לדלדינ ,הטמ הטמ דרי רעבארג בקעי 'ר ,ידוהיה

 ונניאו ףלח וב חטבש וליח ,וסכתנ ויסכנו ופחתסנ ויתודש

 וליח םירחאל בזע ,וברקב ובל ללח -- וב ללהתהש ורשועו

 השוריב רבעש םש -- דבלב רבורג ומש תא שירוה וינבלו

 םינויבאה יבאו םישרל שאר השענש -- שריה המלש ודכנל

 .םירהבש קנעה סורטיקה תחתמ תנכושה השרובב

 "ול הפרו -- בשו,

 היה טושפ רוחב רבורג שריה המלש לש ונב קיזייא

 םלשל ויבא ידי לאל ןיאב ,רקבל הברה אל רדחב .ויחא רתיכ

 ינזאב הנניש התיה תישעמו תיחקיפש הליב ומא .דומל רכש

 / רלדנס וא טייח /רגנ היהת םא :הלש םייחה תרות תא הינב

 רחבת םאו / בלחו חולמ גדב / השילוק םא יכ / רשב לכאת אל

 / השאו םא תצעב עמש / בר היהי ךנחלוש לכאמ / בצק תויה

 תמחמו ,םיבצקל ויהיו "םא תרות,, ושטנ אל הינב תעבראו

 התוא ואציו ומק ,ןיא רזועל הדובעו רשב ירכומ ובר השרובבש

 .הבחרב קחרממ (םרשב תאו) םמחל תא ואצמיו

 ,זירזו רשיו טושפ רוחב ,ינשה ןבה ,קיזייאו םויה יהיו

 ינפכ םיאלמ וינפו ושובלב רודה ,אמאו אבא תיבל התיבה בש

 טעמה תא םג חכש הרות ידמול תרבחב אב אלו ליאוה .בצק

 תא קדב אלו תונובשח בשח אלו וירוה תיבמ ומע איבהש

 ילעב .תוכוסה גח לש וברע םצעב השרובל עיגיו ויתועש

 םיזפחנ םישנא .ינאב-יבל וכלה יכ הנחתב וארנ אל תולגעה
 קיזייא הארשמ .הרושכ לכה םא םהיתוכוס תא קודבל םהיתבל

 תדווזמ תא הלעה ,רפכל הכרד תכרשמ יוג לש אשמ תלגע
 איה -- תוסרפה עברא ןתוא לכ הדצל ךלהתיו הילע ולש ץעה

 ,הזכ הארמל הניכסה אל השרובש תמחמ .השרוב לש הכרוא
 תויממוק הירענמ רענ ול לייטי גחה יברעב הלפתה תעשבש

 םיננרמ וליחתהו וב היניע הנתנ -- הבג לע ותליבחו הלגע דיל

 .וירחא
 אלמתיו אתמד ברה ינזאל -- רמולכ ,תוכלמל רבדה עיגיו

 םוי עיגהשמ םלוא ,גחה ותוא לכ ובלב הנרמשיו וילע המיח
 והוקרזיש ברה הויצ -- ללפתהל אב קיזייאו הבר אנעשוה
 ברה ןוצר תא וב תושעל וילא ורהימ םיאבגה .תסנכה תיבמ
 .חכב והואיצויו ,וילע ומייא תרחא ,תאצל וילע וויצו

 תיבצק הכמ םיאבגה לע תיחנהל ןכומ היה ודצמ קיזייא

 ויבא וילא שגינ עגר ותואבש אלא ,הנרושי ימ היתואצותש

 :םינוגחת ומפש ךותמ למלמו בא ימחרו ותותיחנ הארמ לכב

 ךלהו םלכנ אצי קיזייא ;תושוב יל השעת לאו קיזייא ,אצ
 שקבו ברה תיבל ךלה הלפתה רחאל שריה המלשו התיבה

 ינזאב "הבושת,ה תא ברה הצרה תופיקתב .ונבל "הבושת,
 לע :ונב ןוועב הכומ ,םלכנו ךמ ,ףופכ דמועה שריה המלש

 תאזכ :זירכהלו בירעמ תלפת ירחא המבה לע תולעל ךנב
 רזוחה קיזיא .ול חלסנו ,אוטחל ףיסוא אלו יתישע תאזכו

 לע רתוולו ברסל היה לוכי ,ותדובע םוקמל גחה תרחמל
 אלא -- ליפשמו ברוצ ןובלעב הרושקה ,תחטבומה "החילס ,ה

 ינאו אצוי התא,,) ויניע תועמדו וירוסיו אבא לש ונואכדש
 ליחתהל ברה דמע רשאכו ותעד דומיע לע ורבג ("ראשנ

 ןיכהו ןחלושב הכה המבה לע קיזייא בציתה "תיארה התא,,ב

 ברהו קתתשנ להקה ."ותאדוה,, תא להקה ךותל זיתהל ומצע

 םירה ,ויניע ךותמ וציצה דסחו םימחר יטבמו וינפ תא בסה
 "םימחר,,ה) !'"'גונעג (קיזייא ךייד) קיזייא גונעג,, רמאו וידי
 .(המילכו השוב ועבש ירחא רוחיאב ואב

 הרות אלש ,םיינע לצא בא דובכ עיגמ ןכיה דע וארו ואצ

 .בא דובכו ץרא ךרד םג אלא םהמ תאצוי דבלב

 יתרס הז תיבב וינרפצ תא ץעונ היה דוע ינועהש םימיב

 ירבח היהש םינבהמ דחא לא תווליהל רקובה תועשב וילא

 :ותראפת לכב ואולמו רדהה עיפוה -- םנכש ליסוי לש ורדחב

 תותסכו םירכ ,ויטוטרמסב עפושמ ,םיחיופמה וילתכב ליפאמ

 ןדוע ןהיקבאש תוצונ יתיתכב תולובט ןוילע הטעמ ילוטנ

 תא םיבבוס תיבה ינב לכ רבכו -- רדחה ללחב םיפחרמ

 הרדקב רקובה תגילממ תא הלשבב ,תיבה תרקע הלייב

 7 -  הכרי יאצויו הלעב ,םיריכה תועבט ג'ע התופשה
 םיעפעפתמ וימימש ריסה ךותב ןטבמ תא וצענ תובער תושפנ
 רישילוקהו טעמ דועש סריתה חמק שוג תא םיקבוחו םירמוחו
 הגילממל רדכתהש שוגה תא ךופהי (השילוקב שחובה לקמ)

 וא בלחב לכאיתש ןושלו ןורגו ךח הרגמ ,הליבהמ הבוהצ

 תיז ןמשב לולב ךעוממ םושב וליפאו ץומח םוק ,הזנירבב

 .חלמו
 ותשא הלייבו שריה המלש תיב ידילי תויהב הז לכ

 םדא ןכיהמ עדוי שיא ןיאב ,םהיבא ןחלושל ןיבוסמו םינטק
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 דחא דחא וליחתה םינבה ולדגשמ .ותיחמ תא לטונ הז הכלח
 היתורדק ואלמתנ זאמ .םיינוע רפכ תא ואציו ונק תא בזוע
 עדילמ קספ תיבהו םימעטמ לכו תוקריו רשב הלייב לש

 לבא רדה ויה םישובל גחה ימיל התיבה םינבה בושב רוסחמ
 .םריעכמו םהילע ףחרמ ,רבורג תיב ,תיבה לש ולצ ןיידע

 תולודגב וכליה אלו םהמ השמ אל םהיבא לש וחור תוכימנ
 םכרעמ רתוי םירוחבה לש תסנכה .תיבב דובכ ושקיב אלו
 אצמו -- "םכילע םולש,, תליאשל םהל טשות המח די קר םאו
 .םהל

 ויה ךכל ...הפי "הפקה,,לו הילעל ,וואתנ רבד דועלו

 לודגה ,ןסינש םירפסמ .םהמ ושקביש המכ םלשל םינכומ
 -- ויתומצעל הסנכנ ,ויבאל דוגינב ,ומא תופיקתש ,ויחאמ
 ויבאש מ"ע ןוגה םוכס ול עיצהו לודגה תסנכה תיב יאבגל הנפ

 דבכתנ וז הפקהב) ..."םילד רזוע, אלו תרחא הפקה לבקי

 ןושאר רותב ,דובכה תכולהתב ןושארה תויהל שריה המלש
 שרופמ ומש תא לקהה עומשב (רבומכ ינשה ("דעצמב,,) ,םילדל

 -- יתרוסמה "ונירומ-הרומ,, יווילב ,חודבה יאבגה יפמ אצוי

 ...(הליחתמ םינויבאה "תדעצמ,,ש רומג ןוחטיבב הנמאנ ועדי

 םעפ קר אולו -- הצרש ןבה לש תמלתשמהו העונצה הלאשמה
 השקבה ,ואל וא ונימאת םא ,ויבא דובכ תא ליצהל תחא

 -- הדצב הרכש ןתמש בא דבכמ ןב לש הנמאנהו המימתה
 ...םקיר הבישיה התחדנ

 לוזלזה וא תועשר ןאכ ןיא ,טלחהב ןבומ םעטהו

 דובכב דבוכמ,, הזיא :םיאבגה םע םקומינו םמעט אלא ,ןווכמ

 הפקהב ,רבורג שריה המלש םע דחי דבכתהל םיכסי "הרותה
 ,םיעיקרה תעיקב תעש ,הבר הנעשוה ליל תוצחב םימדב האנקש

 התווצב ,"רומאלב ה תא ףיקהלו ,הוש םע הושכ "ךלהתה,,ל
 .םינויבאה ףולא םע הרובחבו



 תונויצ

 תונויצו הלכשה
 ףעיסומל יחרזמה תשילפ
 ע"ות תעונת לש תולועפה
 שרומרמד םילשורי השרוב
 ואיבה םיאישנהו
 םיליפעמהו םילועה
 הרשכהל ואציש השמחה
 בוקדיצ תילע
 הילע ילבח
 ? רקפהה ןמ תונויצה רואב השרוב התכזה
 לארשיב םינבנו םינוב השרוב יאצוי
 השרובב ת"ס תבינג
 לארשי ץראל "חרב ,ש דחאב השעמ
 זויצ יריש רש דמלמה ליטנוי
 קודקד תודמול השרוב תונב
 לארשי ץראל הלעש ןושארה ידוהיה
 רטכורפ ץריה ,הטאר .צ .א ,דלפנייטש ל
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 השרובב םינושארה הידעצ תא  תונויצה הדעצ .דציכ
 ןיעכ ותעשב היהש ינויצ רוקיב 1 הב םישרש תוכהל .הליחתהו
 הנושארה ע'התלמ רחאלש םינשב השרובב שחרתהש ערואמ
 תוררועתהל םימרוגה דחאכ ונייצל יאדכ ,יבלמ חכתשנ אלו
 העומשה הטשפ םירשעה תנש תביבסב .ינויצה ןויערל תוקיבדו
 יבושטידיזה זיולקב : השרוב לש הרובט -- רשגה י"'עש זכרמב
 םימיב ,םאונ ,"רענדער,, ראותה) .םימאונ ינש ברעה ומאני
 להק סייגלו דובכ ישחרו הצרעה ררועל ידכ היה ויד -- םהה
 לתוכב .הפל הפמ אלמ זיולקה היה החנמה תליפתל .(בר
 תורדוהמ תופילח ישובל ,םיחלוגמ םידוהי ינש ובצינ חרזמה
 ררבתנ םימיל) .ץיבונר'צמ ואב םידוהי רבד לכל "ןעשטייד,,
 ,רמרק סוכרמ .רד ,לוגדה ינויצהו ןקסעה היה םהמ דחאש
 עורפב 1 ע"החלמ יהלשבש ,ץיבונר'צמ .הינמור תודהי יגיהנממ
 ישארה ערופה םע םירבדב אב אניירקוא ידוהיב תוערפ
 ןושארה לש וירבד ירחא .(וטעמתנ תוטיחשהו שייי .ארוילטפ
 דע "בוקרח,, ימימ תינויצ הירוטסיה ,ץראה בושייו הילע לע
 "םלכע,,ל וליכשה םיעמושה להק לכ אלש ,ב"ויכו הדנגוא רבשמ
 םיטושפ םירבד ,ינורכזב ועקתנש םירבד עימשהו ינשה חתפ --
 ךלהמ לע ועיפשה ,םתעמשהב שודיחה םושמש אלא ,םיעודיו
 הניחבמ שולקו לקולק שורד ןימ .אבהל ונתבשחמ בוציעו

 תולועפל ררועו םימשר תרח ורמאיה תעשבש אלא תינשרד
 :וירבד ויה ךכ ךרעב (תורחא םינפב שרדמב םג אצמנ שורדה)

 ,ומוציעב דקויה ץיקה ימי םימיה ! םירקיה השרוב ידוהי |
 םולכ .םירבד רפס ךותמ תוישרפ םיארוק םתא ויתותבשבש
 הצע םכתאישמ הרותה ,תוישרפה תומשבש םתא םירעשמ
 יתיכסה 1 ןושעת רשא השעמלו הב וכלת רשא ךרדל הבוט

 :ועמשו

 ,םכל רמול ינוצרבש םירבדה םנה הנה - םירבדה הלא

 םוקמ לכב ףילחה יאדוב) השרוב ידוהי

 (םוקמה םש תא םאוב

 םידנו םיענ םיבבותסמו םתא םיללוגתמ -- רבדמב
 םיפצמו תולגה לש ארונה רבדמב |

 | ;'ה תעושיל
 ברעב ,וניתורונכ םיברע לע ונילת זאמ --  הבועב

 אוה ןכ) ;'וכו רקוב ןתי ימ םירמוא
 (םשרודו תומוקמה לכ תא הנומו ךלוה

 לש ןושל לכב םכילא ןנחתמ ינא ךכיפל -- ןנחתאו
 --השקבו הניחת

 השקש הז ארונ בצמל ונעגהו ליאוה -- בקע
 -- ותאשל 0%
 תוארל ךילעש העשה אובתו ןמזה עיגה -  =( (= | האר

 ; ןוכנה םרואב םירבדה תא

 יטמו ןיד יתוועמ םיטפוש ונילע ודימעה -- םיטפוש

 םהיזזוב ה םידוהי יקשוע ,טפשמ

 ; 'וכו

 השרובב תונויצה לש םינושארה הידעצ

 (ה אל והימרי) וניקולא 'ד לא ןויצ הלענו ומוק

 הכורא תולעהל היושעה הצועיה הצעה --
 ןאכמ אצת יכ תופידרה יאולחתל אפרמו
 תולגב הנפילחת לאו תולגה תא תבזעו
 אלא תרחא

 - ךל ןתונ .ךיקולא 'ה רשא .ץראה לא --

 .הייבקה יפמ ונל תחטבומה לארשי ץרא

 העשב טילחהל םכל השקי המ יכנא עדוי
 ירהש וז

 םיחסופו םכתעדב םילקושו םויה םתא --
 < -- ליחתהל המב םכיתובשחמב | |

 תא וחינה ,תכלל רשאמ רחא אצומ ןיא -- | ךליו

 השרובמ םכל וכלו ןאכמ ואצ ,םיסוסיהה
 | .םכל הפצמו םכל ארוקה םוקמה לא

 אצת יכ

  אובת יכ

 םיבצנ

 וכלת זא -- ירמאל הבישקהו ,יתובר ילא -- וניזאה

 םכילע אובתו חטבל =
 םוקמה לא םילועו םיעיגמ דציכ אלא) -- הכרבה

 - -(םתורוהל םדיב היה אל -- הזה

 הרעסב השרוב לע הלוע הלוחכה הספוקה

 ינב םכותבו ,השרוב ידוהי תצקמ םנזא וטה הב וז העש

 תסכרפאכ 'הושעו םהיפב ץראה חבשש םיחילשל ,רעונה
 ינויצה םמלוע-תרה וז העש ,חרזממ הרושבה ימענמ טולקל

 תושודנ תוצילמ ןמצעלשכש וללה םיטעמה םילמה .התיה
 םייואמ וריעהו ןהמ ףטנ היחת-לט -- ויה ןושל יעוצעצו

 ינב לש םשפנב תוננקמ ויהש תוסומכ תוהימכו םייובח
 רבעמהו תויולג ושענ ןביט לע ודמע אלש תורתסנ .השרוב

 םיארנ םישעמל בלבש רימט רוהרהמ ,יעצמא יתלבה ,ריהמה

 לכ -- תוברה םהיתויעבל ןורתפ םג איבהל םחכבש םיכומסו
 ןושלב ,ינומלא חילש ,השרובב תורוצנ יפאושל ,םהל ףשח הז

 חסיהב ,דיקפתל ותימע םע ל"קקה םשב אבש ,טעמכ םיגלע
 וללהש ,אלא .וראפלו יונ ולעפמל תישי ןעמל םתס ,תעדה

 ,לכה תוזח םהב וארו קוחרמ הרושב לבקכ ויתורמא תא ולביק
 לכהש איה תויפלת-לת -- הרותהש םהל עדונ עתפל

 םירבדה תא קר אל הב אוצמל רשפאו הילא םינופ לכבו

 םג הברקב תנפוצ איהש אלא ,םימלועל רבכ ויהו ועראתנש
 דע םתעד לע תולעהל וזיעה אלש רבד ,אבהל ךרד ינויצ

 .ןויצל םיפסכנל רעש חתופה רצק ינויצ שרדמ ודמל אלש

 לש םבלב החור תא ןמזמ התיה תמעפמ ןויצל הפיאשהו

 ךרדב םהילא הרבעוהש השדח םייח-תרות .השרוב ידוהי

 רישכה -- תדמ םיקוחר וליפאו םינומלפ םינויצ י"'ַע הרקמ

 "הדובעו הרות,, תעונתמ םיחילש לש םאובל עקרקה תא

 םילוליה ירפ החימצהו השרוב תא ודקפש יחרזמה לש ודוסימ

 הַעגפ הבר תוררועתהו ןקזו רענ לש םבבלב תוליסמ האצמב

 קהבומ ינויצ רצבמ הכפה השרובש דע םברקב הססונתה ,םהב
 | .שרומרמ זוחמ לש ינוציקהו יחרזמה והצקב

 ינב לש םנושל לע תירבעה הפשה םג הרגשוה םימיל
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 -רמד םילשורי,, -- שממ -- השרוב ינבמ דחא י"ע ,רעונה
 דומילב ,םישעמל התוצלחיהב ,התונויצב התלע ירהש ..."שורמ
 רמוחב הלוהינו "הרשכה,, תחיתפב וליפאו ןוגראב ,תירבעה
 םירעה רתי לכ לע -- .םיימצע תוחכב התקזחהו חורבו
 הנושארה ע"הלמ יהלשב רבעש טטימוקבש םירפכהו תורייעהו
 .הינמור לש הנוטלשל םירגנוהה ידימ

 ורחיא אל -- ברע ותוא הרקש ל"נה ערואמה תואצות
 תוצובק תוצובק וארנ רקובה תרחמל ירהש ,םיברב ןמוסרפ תא

 -מיסבו םיקוושבו תובוחרב תוסרפתמ םיבהלושמ םירענ לש

 ידיב הלוחכה הספוקה הקיהבמ ןכותמש תוליבחו תואט

 הנתמב םוי ותוא לביק השרובב תיב לכב טעמכ .ןהיאשונ

 -תהה תודוקנ -- הב תוצבושמ ןח"תודוקנש הדמחנ הספוק
 לע תריוצמה לארשי ץרא תפמ ךותמ וצצונ תיצולחה תובשי

 םיבר ויה .םימיה תוחישל ויה תואספוקהו םימואנה .הבג
 םלאשל ילבמ הסנכוהש הנתמל םחור תרומ תא ועיבהש

 ונמזוה ףא םהמ ;נ'הבמר תפוקב תורחתה ששחמ םהיתבל
 ןידל םתדמעהו ל"קקה תספוק תסנכה "אטח,, רוריב םשל ברל

 ורפיס השרובב !1 ךל הריתה ימ -- תאז הספוק -- יתעמשמ
 ,ותלקלקב אוה ףא ספתנש ברל ברוקמ ,רגרבצריו ,םהמ דחאש

 אלו -- יתיבל םג העיגה וז הרושת ,ןוכנ :בישהל םכחתה
 העברא םידדמ יתיבב !? דציכ .עברא אלא ,דבלב תחא הספוק

 תוכז א"וא לכלש תבייחמ רשיה לכשה תרושו תוקונית

 ...ולשמ ''עוצעצ ,ל

 תונויצו הלכשה

 םילשורימ 'ה רכדו הרות אצת ןויצמ יכ,

 הלכשהל דסומ ןיאב ,רעונה ינבמ םיבר ףחד תעדל ןואמצה

 תועצמאב דומיל לע תועומשה ,תימצע תומלתשהל ,םוקמב

 ינב .תימצע הדימל הליחתה .השרובל םג העיגה םיבתכמ
 לוח ידומילל םשפנ הקשחש (תעדה יבער המה םהו) הבישי

 עדמה רואש ,תומסרופמה תובישיה םע םירשקתמ וליחתה
 ,דועו טרופקנרפ ,גרובשרפ תובישי ןוגכ ,ןהילספס ןיבל ץיצה
 .תעדו הרות -- םירתכ ינשב תוכזל ןתינ ,עמשנ ךכ ,םשש

 יפנכ לע םיבוכר וללה תומוקמל םיפוחד ואצי םיבתכמ

 אל םבור .םידמעומה לש םתרובגו םחכ חיכוה ןעמל הצילמה

 שקבל ופיסוה אל -- תיבויח הבושת ולביקש הלאו ונענ

 הברעמ ועסנו השרוב תא ואצי םהמ םינש קרו ,ןוממ ימעטמ
 םג אוה ,רבואטש ןושרג 'ר ןיידה לש ונב קיציא םייח 'ך --
 הרומכ התיבה רזחו הקיטמתמב הינמרג תואטיסרבינואב םלתשה

 קפתסהו רמג אלו לחה -- ינשהו -- ןובשחה תמכחב הלועמ
 -ייפה לש הז לע הלוע םאישש םלועב םירה יהבג לע תועידיב

 ...סורט

 ץיבונר'צב םירומל רנימיסב ודמל השרובמ םירענ ינש

 לע אוש תווקתב םשפנ ועשעיש אל -- םרתיו הניבוקובבש

 -ורסח תא אלמל תורחא םיכרד ושקביו לבוקמו רדוסמ דומיל

 תיוז ןרקמ דיל דימ םיפלוח וליחתה םלועה תורפסמ םירפס .םנ

 הויז תולעב ,תונויצה .ןורשכ לעב לש ונרק קיהבה הליפא

 םיקיפא החתפ היפנכב היחתה תונויער הררצו השרוב ימשב

 תעדל הזע ההימכ .ררועתמה רעונה ינפב ,םיתפמ ,םישדח

 .ליכשהל -- לכה לעמו ןנובתהלו ריכהל ףאשיו ותפיקה

 הגוה השרובב םש יא ררוגתמה קיתו ינויצ לש ועמש

 וטהלתנ תובבלהו השרוב תא רבע "ףוסוליפ, תצקמ ,תועד
 לש הלוק עקב רצ םילד תיבמ .הצרעהו דובכ תארי ואלמתנו
 ,בתכה לע הבהא יטויפו שגר יריש התלעהש הריעצ תררושמ

 יאזחמ ררושמ .היתורעיו הירה ,הישנאו השרוב לע רבדתו
 "םיטנטיליד,,ו "ארתאד אנינע,,מ תוגצה השרוב תומבל קפיס

 ישרק לע תיתונמא תלוכי וניגפה םינטקו םילודג ,(םיבבוח)
 לש םחור ירפ ,תשחול הבהאו םירימט םיפוסיכ ירישו המיבה

 םדהש ןחה תורענ יפב וללצ ,םימגרותמ וא חור ראש ילעב
 .םיטפרקה יסכר רתסב הרובחה הריעה לש הימשב אשינ

 הכונח ימיב קר אל תוגצה וכרע םירגובמ םינקחש תוקהל
 םיבתכו ץוח ינותעב םירמאמ יבתוכ םג .דבלב םירופו

 םגיגה ירפמ םהל ואיצמהו סופד יתבב םלזמ תא וסינ םיליחתמ
 "היררושמ,ב חבתשהל השרוב הלכי םימיל .םבל תוגהו

 יפל) היסרוקיפאב ,הריהז הדמב ,וליפאו היליכשמו הינויצו

 המוקמ תא תונפל הליחתה תורעבה (םהה םימיה לש םיגשומה

 ורזח הל הצוחמש תובישיהמ .המכח יניבמו הרות יעדויל
 תוינוליח תוינויצ תועונת .הארוהה רתכב םירטועמ םירוחב
 םיירוביצה םייחב םתעד עימשהל וליחתהו ולעו וצצ ןהיגוחל
 ומצע תא אצמ רעונה .שארב םוקמ וספתו םמצע ולעה ףאו

 תיתרבחה ותודידבמ אצי ,תובישח לעב דוחייכ הלא תועונתב
 .ןובשחב ואיבהל שיש םרוג ךפהו

 עובקה םתיבל השענ הלא תורובח לש םיפינסהו םיאתה

 תרצותמ תירבעל הרומ .ןינעו ןכות ואצמ םהב ,רעונה ינב לש

 תא טיעלה ,לודגו ןוטקל רבע תפשל םירועיש חתפ תימצע

 עמשנ שדוקה ןושל לוקו קודקדב תונוגה תונמ וידימלת
 ינזאב עימשהו םיברב תוליהק ליהקה ףא אוה .היתובוחרב
 תוהמאו תובא ויה םיפוצ .לארשי םע לש הירוטסיה ויניזאמ
 תבש ידמ תורוחב לש תועיס-תועיס ךלהתהב םוקמה ינקזו
 ותוא יפמ הרות עומשל דעוה תיבל םירהצה רחא תבשב

 .םירחא םיאשונבו ארקמב ,ןמע ימי ירבדמ םיעטק ,הרומ
 -תמה תונב רובע "הרשכה,,ל םוקמ הצקוה םימיה םתואב

 םשפנבו םבל ירדח ופטש תויובח תווקת .הילעל ןמצע תוניק
 ינפ לע תפחרמ הליחתהש תוררועתה חור המעפ הקקושה

 הבורק הלואג לש שפנ תאשמו םייומס םייואמ לש םילג

 רובעו ףוטש םיפטושה םימ יגלפ ימרז לע המרב םיאשינה

 ןוצרה םג רבג ןויצל הפיאשה םע ...ןויצל הטונ םהילחנ דשאו

 הפופא המצע תא השרוב התאר דחא ריהב םויבו תולעל

 תוארל וליחתה תוהמאהו תובאה .ןויצל תולעל הזע הקושת

 -שכ,,תמו םהיפינסב םידעוותמ םהיתונבו םהינב תא הפי ןיעב

 םג וחקיו ןתי ימ :וללפתה םבל רתסבו םהיתורשכהב "םיר

 .הנירב ןויצל הלענו םהמע ונתוא

 'הדובעו הרות,

 םעל לארשי ץרא,, יחרזמה תעונת לש תשלושמה התמסיס =

 השרוב ידוהיל דאמ המסק "לארשי תרות יפ לע לארשי

 עצמבש הרישעה תינכתב תודוהלמ ויה םיססהמ הנושארבש)

 לש םעטמ םתמכסה תא םלצא והשהו םילמה הנומש ןב הז

 יריעצ,) יחרזמה לש ודיחי ונב ("! םינברה ורמאי המ,

 ש"כ ,יחרזמה לעופה תא ועדי אל ןיידע השרוב לש ("יחרזמה

 הרות,, םיינש לע ועצמ תא דימעהש "אביקע יגב,, ןוגרא תא
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 חימצה ,הלוכ השרובב םישרש הכמ ליחתה -- /"הדובעו

 תוראפ עיקבמ .םיפנע חלשמ הרופ ץעל יהיו ץיצ ץיצה ,םיעזג

 : תוצילמ אלל -- והצק דע השרוב הצקמ ערתשמ ופונו
 רישה תא .דמלמה לטנוי-ףסוי 'ר רש תיחרזמה השרוב יתאפב

 תועש לכב הגונה ונוגינב "תללוגתמ המש ךרדה םא לע,

 לקש ןותחתה הצקבש ,תיברעמה השרוב יתכריבו יאנפה

 שיפ ןויצ ןב 'ר לש ויחא אוה (לקוי) שיפ בקעי 'ר הנושארל
 .ינויצה לקשה תא השרוב ינויצ ןקז

 ףעיסומל "יחרזמ יריעצ,, תשילפ

 רפכה ןכוש מ"ק 6-כ לש קחרמב ,השרוב לש הברעמב

 ישנא ,םע יטושפ תידוהי היסולכוא היה בשוימש ףעיסיומ

 ומד םהייח חרואב .תודובע ינימ לכב םיקסועה הדובעו למע

 הלוק לעיו הלואגה ןוזח עקביהב הנהו .זוחמה ירפכ ראשל

 לארשי ץרא,, התמסיס עמשיתו "הדובעו הרות,, תעונת לש

 םיעורשה םידוהיה יתבב -- 'לארשי תרות י,,פע לארשי םעל
 רעונה ינב לש םבל עזעדזנ ,ךוראה שיבכה ירבע ינשל

 תדוגא,, תעונת י"ע ושכרנ םתצקמ םנמא .תולועפל וררועתיו

 םג העיגהו שוביכ יעסמ ךורעל איה ףא הליחתהש "לארשי

 :ורמאיו ומוקיו יחרזמה ירחא והנ םבורבש אלא -- .ףעיסומל

 הילא ףרטצנו הבה -- וניניע ונאשנ הילאש העונתה יהוז

 .םילייח ריבגנו
 לילגל ףעיסומ התיה תכייש תיתליהק הניחבמו ליאוה

 התיהש דבלב וז אל ,התמועל ,השרובו ,הנממ הקוחרו הבישיו

 תזעונהו הזעה התוינויצב המסרפתנ םגש אלא הילא הבורק
 השרובל ונפ ןכל -- "םיצור םהש המ םיעדוי,ה הירבחבו

 םיתעלו אובל הרחיא אל וז .ינויצו ינחור עויס ןתמ תשקבב

 יעדוי השרובמ םהיתימע ,םירבחה ינזאב ועימשה תונמוזמ

 ןיבמ .םוכירדהו םהינפב ומאנ ,תונויצ ירבד ,רובידו רבד

 ,ןקו'צ םרבא :ריכזהל ףעיסומב םהה םימיב םיליעפה םירבחה

 דניק לסוי ,רעלסעט לדיא ,קיטשרעה םהרבא ,ץ"כ לשריה

 ינפ ןאל לכל עידוהל יושעה תזעונ תינכת וגה וללה .דועו

 התוחא ףעיסומ לע תולעל השרוב לע :תודעומ ףעיסומ ידוהי
 דחאב ךרעיי השרוב ינבמ ינומה דעצמ :הרעסב השבכלו

 םירבחה יי'ע ולבקתי םשו ףעיסומ רבעל ךסב ורבעיו םיברעה

 .הרמז לוקו העורתב םהינפ לבקל םתארקל ואציש
 םירפכה ינש ויה תועשה התואב .ת"'שצומל עבקנ יותיעה

 השרובב .םהילגר לע ודמעוה םהיבשותו החקרמכ םינכשה

 םיסוס ,בכר םתושרבש םירבח ..."יללכ סויג,, לע זרכוה

 םעה רתיו לודגה תסנכה תיב ןוויכל הפעיסומ ועסנ םיינפאו

 ,ףעיסומ םע הרשקו השרוב תא רבעש בוחרה .לגרב ךלה --

 חראמה רפכה .םדאמ המה -- תסנכה תיב דע מ"ק 7 ךלהמ

 לש תנווגמ הרייש תכשמתמ וילאו ,םיבשוימ ונקורתנ ויתב ---

 "םירובג,,ה תא תוולמו יאשחב תובנגתמ םישנו) ףטו רענו ןקז

 .(דודיעו ןח יטבמב

 תזוחאו ץיבוקשומ השמ 'ר תונדעמ דעוצ החרואה שארב

 למירטשו וילגרל ןבול יברגו םילדנס ,ט"וי ידגב שובל ,והערמ

 וסנכנ םיאשרובה .תסנכה תיבמ ותאיציכ -- ושארל שובח

 ורהימ -- םאוב לע ועמששמ וללה ,םדאמ קיר והואצמו רפכל

 תא תאשל םירומא השרוב ימאונ ויה םש ,תסנכה תיב לא

 םאוב דע להקה תא וב קיזחה ץיבופופ לאירזע "םהימואנ,

 ןעטמ לכ תא ויעמוש ינזאב "קירה,, םייתניבש םיעגרבו

 לש ותיבב הכרענ ךכ ךותב ...היתודלותו תונויצב ויתועידי
 םיצעיתמו םידבכתמ ,"םינשרד,,ל הפוטח םינפ תלבק דניק לסוי

 םיקתממ ,תורכיה םישוע ,תוגועב םיסגונ םויה רדס םיניכמו
 .םירבח גהנמכ ,דוס םיקיתממו התה תא

 אולמב בצינ תיבה חתפבו -- םהיניש ןיב ונדוע "חקל,,ה

 ,רינוטולפה -- ואובל ופיצ אלש חרוא תיתכלממה ורדה

 -סנוקה סנכה ביטל לאשיו עיפוה אירמרדנ'גה למס -- רמולכ

 לחוהו םיצורית םגמגל וליחתהשמ .ומויקל רושיאהו יביטריפ

 אצי -- םירבדמה שאר ,השמ ןיבל וניב םירבד יפוליחב

 םידבוכמ ודבכיה -- םימויא הנועט הצעב קוחה לע הנוממה

 ,אתלימד אנקסמ .קוחל ידי טישוא םרט ,םכיתובקע לע ובושו

 םידגנתמ תצובק המעוז ילוא ,רבדב התיה ןיע ירצ דיש

 "הדוגאה יריעצ,, ילואו ,םריע ינב לע יחרזמה לש תורעתסהל

 התוחא לע השרוב לש התוטלתשה תא הפי ןיעב ואר אל
 םנמא הפיסאה .האיבהמ תיגיגח תוחפ התיה הבישה .ףעיסומ
 יריש :ךכב השיגרה אלש טעמכ השרוב לבא המייקתנ אל

 ףוע,ש אלא ,השרוב לש ןנוצה ריואב ואשינ גח תוננרו ןויצ

 תרושב תא אבאל איבהש אוח -- "לוקה תא ךילוה םימשה
 וקוספב יתרכזנ הכלהכ בזכואמ התיבה יבושב יכ ,ןולשכה

 זמ ויניע תובג תא אבא םירה -- "תושחל תע,, :תלהוק לש

 יכנא רעשמ :רמאיו ןעיו ,הממדה תא עסשיו וינפלש רפסה
 עוקת ראשנ ךמואנ רינוטולפה אוה עשרה ושע לש ויטעבש

 ,יתצעל עמש -- היורש ןיידע ךייעמ ךותב ךתרותו ךנורגב

 "'עדער,,ה תא ךופשו (הילעה) "םעדיוב,,ה לע הלע :אבא תצע

 ..."ךל חוורו ךל לקויו םיפלטעהו םילוגנרתה ינזאב ךלש

 י'סלשו םסנ יל,

 "'הריסמ,,ה לש המעט יל עדונ םינש לבוימ הלעמל ירחא

 הפטה,, לע .הלילע :ףעיסומב ברע ותוא השחרתהש הבעתנה

 -- םהה םימיב םינמורל ליהבמו שיגר רבד -- "םזינומוקל
 תברוא הנכסו השרובמ האבש ,ןוטלשה יגיצנ ינזא לע השחלנ

 יברה לש ונינ ,ךורב לש הוצמ רב תביסמב .הנממ ףעיסומל

 ףעיסומ יקיתומ דחא יתיליג ,ץינ'זיוב הכרענש הבישיומ

 ןוצר תועיבש לש ךויחב .השעמה תא אוה רכוז םא ויתלאשו

 הנש :טושפ םעטמו -- הלועפה יעצבמ ןיב היה אוהש יל הנע

 ימיל הגצה וניכהו ולמעו הדוגאה יריעצ וחרט ןכל םדוק

 סויגו המיב תמקהו תעגימו תצמואמ הדובע ירחא .הכונח

 ימ -- התלגתנ המבהו הלע הז ךא ךסמה -- םיפסכו םיפוצ

 יחרזמה םעטמ חלשנש רינוטולפ ותוא אל םא הילע דמוע

 ושע רשאכ ...וניתחמש תא תיבשהלו ונתגצה תא ונל לטבל

 ,בוט המ .יתרהרה ,םינפל םינפה םימכ ...םהל ונישע ןכ -- ונל

 .הז השעממ זא ונעדי אלש יתימיד

 יריעצ םגו יחרזמ יריעצ השחר ףעיסומ -- הכ םאו הכ םא

 תמקרב הגראנ ףעיסומו םיברה תושרל אצי יחרזמה .הדוגא

 וירפכו ויתורייע לע השריפ הדובעו הרות תעונתש תכסמה

 .שרומרמ זוחמבש םיידוהיה ויבושיו

 ףינסה תולועפ

 העונתל ףינס םג שמישש -- יחרזמה לש שרדמה תיבב
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 הילא םידמוח לכהש ,לארשי ץראל תבותכה תא השרובב ואר
 ןויצל ולעי הלעו םויה קחרי אלש םשפנ תא םיעשעשמו
 ןה תוקלחנ -- ! תוישעה ןהמ .םישוע םיתניב .םשפנ תאשמ
 לכ םיללכנ יתוברתה ףנעב .יסנניפו יתוברת -- םישאר ינשל
 תוחיש ,שדוק ידומיל ,הלפת : חורה חטשב םישענה םירבדה

 ,תופיסא ,םידוקיר ,תירבע ,םיריש ,תואצרה ,םינוש םיאשונ לע
 'זולקו טגיסבש םיזכרמהמ םירבחהו ליאוה .דועו תובישי
 זא ,ףסכ םג ונממ שקיבו ףינסה לש ותוינחורב וקפתסה אל
 םיפסכה תורוקמ הנה -- !והמו -- אצומ ףסכל ושפיח
 ןרק תואספוק תקולח .א :הידי תא םהילע השריפ השרובש
 יברעב ל"קק תורעק תבצה .ב .ןתקרהו םידוהיה יתבב תמייק
 .רבח סמ ףוסיא .א .תסנכה יתבב םירופו םירופיכה 'םוי
 תוגצה 'ה .ןרקל שדוק ןתרומתש ןתריכמו תונעשוה טוקיל ,ד

 .קמעה תלואגל ןתסנכהו -- אטוז םיבבוח ןורטאיתב תוסייפ
 ,םולשתב הסינכה ,ינבוארה דודל "יתורפס טפשמ,, תכירע .ו
 תכאלמו ןג תרצות תריכמ .ז .םואלה תמדא ןוידפל שדקוהש
 שובייל -- הפסכו -- "הרשכה,,ב תונבה לש ןלמע ירפ די
 םיפסכהש ןכש לכ -- הרותל הילעב םירדנ .ח .רפח קמע תוציב
 דועו -- שדוקה תמדאל םה םישדוקמ םיבדינהו .םירדינה
 הטורפל הטורפ ףרצלו רובצלו סנכל דציכ ולגתנ םיכרד
 ל". .הינוליסנרטבש זכרמל החלשלו

 שקיבש ,השרובבש ףינסה ירבחמ דחאל ררבתנ םימיל

 ,םימוכסה ונפוה וילאש דרשמב השרוב ןובשח תא תוארל
 -- הבר הבהאבו בלה תומימתב ונתינ לבא ,םינטק םנמא

 הניא השרוב םש תא תאשונה תיפסכ הקירבורש ול רווחתנו
 .ונרק אל "תונרק,,הו ודעיל ףסכה עיגה אל אליממו -- אצמנב

 ןוזחב הירוחב תא םעפתו השרוב רעונ לע 'ה חור חנתו

 הקושת םתרייע אלמיתו תובאה ץראל ןואמצו הגרע םשבלתו

 הנידמה לכב םעמש אציו החקלתה םבלב שדוק תבהלשו ןויצל
 ,השרוב יתאפב הזחא תונויצה שא : שרומרמ לבחב לשמל יהיו

 ,תודיתע םישח ףטו ןקז ,"יחרזמ יריעצ,, תא חרזמל הפיאש
 -- הבהל השרובמ האצי שא יכ ,למרכה תועבגו םירפא יירהב

 .םיטפרכ ףתכב טהלתו ףעיסומ ינכוש לכאתו ,סורטיפה תירקמ

 ףולשיו עיגה םיאישנה תכשלב -- ודהו שולקב עמשנ לוקה

 תב והיניעמו -- ןבולה קהוב ,קלחה ףלקה ןוילג תא דחאה

 העיריה תקלח לע / הציאמ רסומלוק ודיו / הציצמ. קוחצ

 הציפמה השרוב ,ךירשא -- / הצילמה יפנכ לע אדיו ./ הציפקמ

 / הצימא הגאשב םימדרנ / הציקמו םינכש ןיב תונויצ /

 / הרוהט הרמא חכשנ לב אלא / הציחמב ךמע םירדה ירשא

 / ארוהנ אילעמו רדהו דוה / "הרות ןיא -- חמק ןיא םא,

 םלוא / 'הארוב ןנולתי ,הניכשה / הרוש הב ןויצ יריש םיפי

 םא / הרומתו תיז םג הבינמ ינא / הארוקו העבות ונצרא

 ינקכ היתוריפו / הרופכ הלעת המדאה / הרוגא ךתבהאל דמצת

 עפותו / הזוגנ הרישה ןאכו / הרואו םעטב ומעני / הרונמה

 : תוטשפב ועבתו / הרישה הלזא / הריבה ינויצל יכ / הזורפה

 הדימעהל ודקש ,הלוחכה הספוקה םכריע יתבב ,םש ,םכתא הנה

 .הנכת תא ונל ורגשו תאלימ לע

 ישוקבו -- "הקרה, הלימה תא ונעמש הנושארה םעפב

 "פוקה ךותבש המ קירהל ונייהד ,הטושפכ השוריפ תא ונוניבה

 יחרזמה לש לארשי ץרא ןרקו דוסיה ןרקו תמייק ןרק לש תואס

 ףסכ םיסיפדמ ןיא םשש ,שרומרמ ןרקב םיאצמנ ונמצע ונאו

 בוטה םתכה תא ליזהמ בהזה םג קספ בונימירמ יברה ימימו

 השרוב

 -- תונוממ ינידב ןיאיקב םלוכ אל -- תונויצב םיקסועה םגו
 ךירצו הל תייצל שיו איה הארוה -- "הלעמלמ,, הארוההש אלא
 .אצומ ףסכל שקבל

 .ויה תוכוסה ימי םימיה יכ ורהז תא ונל ריאה לזמה

 ןיידעש ,ןתלבק התיה השקש תועצה ופעוהו הפיסא הסנכתנ
 הלעמלמ תשרדנה המורתה תא עיבניש ,ףסכל שקבתמה רוקמה

 רחא רבחו הכב הסנמ הז ."אצמיי לבו האריי לב,,ב ונדוע

 רוחב ,ס'ליכמ יכדרמ םק הנהו .ןורתפ תאיצמב וחכ תא ןחוב

 ותעדו םיקסעל סנכנ רבכש רענ ,דחוימב דדוחמ אלו בוט

 תורובח-תורובח ואצי הבר אנעשוה לילבש עיצמו -- תעמשנ
 תונעשוה טוקלל ןשיה םייחה תיבל ואוביו ולעי ,םירענ לש
 .תסנכה יתבב ,םויה תרחמל ,םרכמל ידכ

 שרומרמד םילשורי -- השרוב

 טילש,, השרובב "יחרזמה,, תעונתש רמאיהל תמאה הנתינ

 רעונה תעונתל התיה הנותנ להקה תעד .התיה "אלוכ לע

 יפמ הבאש תוינויצב ויתועידיש "יחרזמ יריעצ , הל ןיארוקש

 טעמכש הז רחבומ רעונ ינב ךותמ ולעו וצצש ויכירדמו ויגיהנמ
 רמול ןתינ ןאכמ .ויה השעמ ישנא רקיעבו הרות ינב םלוכ

 הנתמה רדג הצרפב השרובב הליחתהש תינויצה העונתהש

 תיתדה תודהיה לש וז התיה המדרתהמ םוקל הארקו םיסנל

 ירהש ,השרובב תווצמ רמש אל ימ .ויה תווצמ ירמוש הישאר

 היה ףוסוליפ -- היגיהנממ דחא .הב אוטחל היה השק םתס

 רעונהו ןויצ יריש רביח דחאו יחרזמה לש הדיעוב ריצ דחאו
 יפל .םהומכ הנישעתו -- תונבה ואר םהמ ויה "יחרזמ יריעצ,,

 לש םיקלחה תשלש השרובב ויה םיגצוימש ,רמול רשפא הז

  לנבו (יחרזמ תונב םכותב) יחרזמ יריעצ ,יחרזמ :העונתה

 .אביקע
 םיבבלנ םיריעצ וארק ,תונויצה רואב תובבלה םחי תעב

 -יהנמ םיבהלנה השרוב ינבב וארו בהלושמה םנוימדל רורד הלא

 םייחב ;ס'ץרעה השמב ואר לצרה תא :ןיפנא ןיעזב םיג

 וזיאב תעדל ןיאו ךעוד ליחתהו הנושארב בהלתהש) סילכימ

 שיא לרעפ םוחנב ; ןמציו םייח תא (ומש תוכזב אל םא תוכז

 תוריקב הזחא תבהלשה :רוציקב .בולוקוס םוחנ תא -- תוריחה

 ומצע הזח דחא לכו לארשי ץראל ףינס התשענ השרובו תיבה

 אלא .ותנאת תחת ימו ,ונפג תחת ימ ,תחטבומה ץראב ןכוש

 'ה תלפשב ולש יארע תריד תא רד ןיידע םיתניבש םימיבש

 ה * | .הסורטיקהו הלזי'צהו הבישיו

 תרצ) םבל תחמשב התיה הרצ םניעש הלאכ ויהש ןבומכ

 ןכמ רחאל הנש 60 הרועינו הרזח רחשו םעט תרסח ,וז ןיע

 תוזחל ולכי אלו (הז "ןורכז רפס, תביתכ לע עדוויהב

 יצרופ ,אימפסאב תומולח יאור לש | םנוימד םעונב

 (שחוה םרט ץקהו התיה הרודג רדגה ןיידעו) ץק ישיחמו רדג

 םיזולנה םירוענה ח"ע םנוצל ודמחיו םנושל לע וגיעליו

 תוציקעו תוחידב .םתוחרוא םישקעמה םינויצה לעו םתולגעמב

 ושרדיו תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבבו תובוחרב תוחרופ וליחתה

 םהב ולתיו םיקוספ ומקעיו הידמוחו ןויצ לע יפוד לש תושרד

 לעב,ל ודמצייו,, / םיקושע םהיפב הרות ירבדו / םיקורס יקוב

 םכבבל ירחא ורותת אלו,, ;'וכו ...ולכאיו ;'רופלב, הז --- 'רועפ

 1 רטכורפ ץריה אוה ןכיהו (שידייב 'ץרעה, -- בל) לצרה הז --

 : ןוקירטונ) א-מ"צ לכ יוה,, ;'קוק, ברה הז -- םכיניע ירחאו
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 ועיבטה -- םימל וכל -- ןטסידוג-א ןטסיחרז-מ ןטסינוידב
 יצאנמ לכו,, ןוגכ ,םיזמר לע זמר ופיסוה דועו .םימב םכמצע
 ! םעט תרסח םעז תאובנ וזיא -- הוארי אל ('וכו ןטסיחרז-מ)

 הז רקי יבר .ץינ'זיומ קידצל הלא םינינפ סחיש ימ היה
 םערתהו דאמ רמרמתה ,וב וקיבדהש תולפית ירבד לע ועמשב
 םשב ובקנש םיניוע םנשי לבא .וילע ולפטש אוש דשח לע
 דובכ תא ול וקליחו ץאקנוממ יברה ,ל"'צז אריפש רזעילא 'ר
 ולעש ,הלא ןוגכ םירדרדו םיצוק .הלא ןושל יחרפ לש רבחמה
 הבורק הלואגל הוקתה לש הנגב וצצש םיחרפה ןיב םינושמקכ
 שמכ חוחהו םינצנה ישרשב םהיצקוע ועגפי םרטב דוע ולמק
 םורל םיקומסה הילע תא הסריפש ,הנשושה ילגרל סרקו
 רשא 'ה ןגכ התיה השרובו הביבס לע החוחינ תא ךופשתו
 ןיב םירעוס םיחוכיו ירחא יכ ,לארשי ץרא תבהאב וחירה
 דמוע וניא לארשי ץרא בושייש תוכתוח תוחכוהו םינבו תובא
 המכסה תואל םשאר םיעינמ תובאה ,תווצמה םויק םע הריתסב
 תיבב תובירמה .וללה םיבבושה ונינב ונוחצנ : םהינב םע
 תויוחצנתההו תומיענב תופטוש תובוחרב תוקולחמה ,תועגור
 .םיחצונמ ןיאו םיחצנמ ןיא ,םעונבו ןחב תולהנתמ

 ילספס ןיבל בנגתמ ,תיב ירחא תיב שבוכ הלואגה ןויער
 הודחמ תורהונ םהיניע ישמ יכרבאו דמח ירוחב .שרדמה תיב

 םינויצה הנחמו םימיה וכרא אל .חרזממ ריאהו חתפנש רהוצל

 ולגד תחת לא םיפרטצמ םישדח םירבח ,השרובב הגשו לדג

 תוברב היהש םירבח קוביד ןימ ,למעהו הדובעה ישנא םהו
 ."הדובעו הרות, לש תינכתה עוציבו שומימב הכרבל םימיה

 תועונתה רתימ םידדוב םירבח לע תוריהבב רבדל השק
 השרוב לש היתובוחרב םתואיצמ ךכ לכ השגרוה אלש תונויצב

 אל םימיה םתואב ןגראתהל הליחתהש ,"הדוגא,,ה וליפאו

 םהירבחב רוקדל וכישמה דועו ןויצל םהינפ םא ןיידע העדי
 תישילשה הילעה לש היפנכ תוטומ ועיגה םיתניב .יחרזמהמ
 תויממוק השרובמ תולעל וליחתה המר דיבו השרובל םג

 .הילעל םינושארה ויה "יחרזמ יריעצ,, ירבחו ונצראל

 "ואיבה םיאישנהו,

 ידמ רחבנש "יחרזמ יריעצ,,ב רבחל וארק ןכ -- "אישנ,,

 .ורחביה ירחא דימ וינינע תא להניו ףינסה שארב דומעל הנש

 ויתוישעו ויתולועפב רחבנה אישנה ליחתה םירבח תפיסאב

 רוסמ ליכשמ רוחב) ,רעטכורפ רתלא היה .ויקוסיע ןיממ

 דקש ,תונוממ ירבדב יוצמו םיקסע םלע ,לשמל (ודיקפתל
 תויורשפאה לכ תא הצימו ףינסבש תוסנכהה תא לידגהל

 "תונעשוה,, תריכמ ...ידכ דע ןומימ תורוקמ .תאיצמו שופיחב

 רחבנשמ ,ותמועל .זכרמל ןתרומת תא חולשלו תסנכה יתבב

 ינינעב קסועו הרומכ ובל תמושת תא הטה ,תואישנל הילדג

 אסכ לע ותבש ןמזב ,הרידאהלו הרות לידגהל -- תוברת

 -שהה יפנע רתיבו ארקמב ,תירבעב םירועישו ליאוה .ותכלממ

 ,םירחא םיאשונל ובל תש ,ונתינ ודי לע םימיה רבכשמ ,הלכ

 -- ותמזיב "יתורפס טפשמ,, ךרענ ןכ .השרובב ויה םרטש

 ולמעו וחרט -- םשמ "םיעבות,ה רובע ףסכ רובצ ןעמלו

 ודפש ףסכה טעמו הבורקה ףעיסומבו השרובב תוגצה תנכהב

 .זכרמה התיב אבוה םיסיטרכה ירכומ
 הדיא לש ותיבב "ינבוארה דוד,,ל השענ יתורפסה טפשמה

 : היה םיטפושה תווצ .ינויצ רבד לכל חותפ תיב קלופ ריאמ
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 ,הטאר שריה םהרבא ;טפשמה תיב אישנ -- ץיבוקשומ השמ

 -- רעטכורפ ץריהו ןומולוס םלושמ .רד ,דלפנייטש רעזייל
 רתלא -- "רקשה חישמ, לע גרטקש רוגיטקה .םיטפושה

 .היה ןייטש הילדג -- וילע ןגהש רוגינסהו ,היה רעטכורפ

 ייבייח, אצי טפשמה תיב םלוא) ןידב יאכז אצי ינבואר דוד

 חישמ, לש "ורוהיט, תא ובשח הפצוחלו ןשיה רודה יפב

 (ולש המרמה השעמב ול התיהש תינויצ המגמ ללגב ,"רקש
 .תידרחה השרוב יככותב וזו -

 דע אלמתנ םלואה .התיה הבר הז טפשמל תונינעתהה

 הז םלוא .םינפבמ הלא לע ובר ץוחב םיפפוטצמהו הרהמ
 השרובלו םויה יהיו .לארשימ חילש אוב ידמ ןויצ רבד עמש

 השרובו יתד ץוביק שיאכ עפויו ,תובהל בצוח םאונ עיגה
 .לארשי ץראמ הרות עומשל האבו האצי ,הילגר לע המק

 ול עדויהב ללכ עתפוה אל ריאמ-אדיא 'ר תיבל רסש חרואה
 ותעדבש וינפ ילבקמל עידויו וינפב ולעננ תסנכה יתב ירעשש

 הזש ,ול ועידוה ויפיקמש אלא ,הפיסאה תא הז םלואב םייקל

 השמחמ דחאל וליפא םוקמ םלואב ןיאש ינפמ ירשפא יתלב

 חסונב חילשה הנע ,"רדסב,  .ץוחב תיבה . לע םיאבוצהמ
 ךות הסוכ תיבה ירוחאמש חטשה .םהילא אצנ זא ,לארשי
 ,תוחפטמ יחופטו םיעבוכ ישובח :םיגוסה לכמ םישאר תוינש

 םישאר םתסו םיסיבש יסובש ,תופנצמ יפונצו תופיכ ייוסכ
 השרוב תונב ינפ ,ןהינפ תא םירטוע ןהילתלתש ןח תורענ לש

 ץולחה לש טהולה ומואנל תוכירדב םיניזאמ םלוכו תודומחה
 .הלילה לש תרויחה הליפאל עלקנה זקוזמה

 תלכתב ולולסמב טשה ןיירויח חרי רואל הזכ הלילב,, |

 תחפטמ שודקה ט"שעבה הנש םייתאמ ינפל שרפ -- הקומעה

 /...הרפע תא ןנוחל לארשי ץראל הילע טושל מ"ע םיה ינפ לע

 םירופיסל .בישקמו הפ רועפ דמועה להקה ךותל םאונה םער
 ,ץראב בושייה ייח לע רוביד ןמא יפב םירסמנה םיאלפנה

 -ירח הריתעו םתפפוא הזע הגרעו -- ומוי רדסו יתדה רכאה
 ץרא לא יתפעו הנויכ רבא יל ןתי ימ : םהיפמ הטלמתמ תיש

 שטנ ךכ ךותבש ,השרוב לש החרי -- חריה .ונשפנ תדמח
 הארנ ,רצחה תכשח תא היגהל אוביו דריו סורטיפה יהבג תא

 .דועו ץנג לישנא ,ץיבופופ לאירזע ,רעטכורפ יטומ : םיל

 םירענ םע םינקז תולותב םגו םירוחב

 (דכ ג יכאלמ) םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל םישהו

 "םהינב,, ןיבל "יחרזמה ינקז,, ןיב ררש יתחפשמ סחי

 היה רגובמ רעונה םגש י"פעא ,הלועמ הרימש םינועטה
 העונתה ישיא תא ןאכ ריכזנ .וישעמ תקידבבו ותנובתב
 -הלתהו השרובב תימואלה הייחתה לועב םראוצ תא וסינכהש
 ,ץיבוקשומ השמ 'ר :םהבש םיטלובה -- לובג העדי אל םתוב

 ,דלפנייטש רזעילא 'ר ,הטאר יבצ םהרבא 'ר ,רטכורפ ץריה 'ר
 םיעובקה םימאוגה םג ויה הלא -- ,ןומולוס םלושמ .רד אפורה
 ,(? שיפ ןויצ ןב 'ר) תא ףיסוהל שי םהילע) .ל"נה רדס יפל

 .(ןייטש השנמ 'רו קלופ ריאמ אדיא 'ר ,דעירפ המלש 'ר

 ,דלוג ךלמילא יבצ :ףינסה לש םהיאישנ -- רעונהמ
 -יעפה תא ףיסוהל שי םהילע .ןייטש והלידג ,רעטכורפ רתלא

 .דועו .ג .א ,ץיבופופ לאירזע ,רעטכורפ יטומ : םיל
 לש תירוזיא הפיסא המייקתה השרובב -- אביקע ינב



 ה שרוב ןורכז רפס 24

 ס'השמ ץרעה ילתפנ :רפוסמכ ויה הירבודש אביקע ינב תעונת
 ויה רעטכורפ ידנעמ םע דחיב ןורחאה .(ךזנג) ץנאג המלש

 ץיבונר'צב םירומל רנימסב ומלתשהש םינושארה םיטנדוטסה

 -כה ודסיי ,םיפינס וחתפ -- ןמצעל וכריב םישנה .השרובמ --

 הרומה) תירבע ודמל ,תוננגבו תואלקחב וקסע הב ,תונבל הרש
 -צרעוו חרלק :ויה ןהיניבש תוינקסעה .(ןייטש הצנירפש התיה

 םירועש ונגראש ןה .דועו האלדעיניפ רעטכורפ הרש ,רעגרעב

 םיצרמ י"ע ונתינ תואצרהה) תילארשי הירוטסיהלו תירבעל

 -לאה רעב שובייל השרובב דסיי "הדוגא,,ה תא .(תיב תרצותמ

 תמכסהב ,וירבדל יולסו לש הבר םימיל ןנוחמ רוחב) טרפ

 ויכמות ןיב .איבמהו איצומה היה אוה .(ץינזיומ אשידק אבסה

 תיב, תורענ שארב הדמע הכלמ ותב .השרובמ ברה היה

 לדיירפ ,ץוחה זמ האבוה הרומו רפס תיב הדסיי ףאו "בקעי

 םוחנ : תועודי תועונת לש םיגיצנ המכ דוע ויה .דועו ס'קחצי

 -דלאוו לארשי 'ר דכנ) שרעה בקעי ,ר"'תיב תא גציי -- לרעפ

 ולוק עמשנ ףאו תינוליסנרתה היסירוב תא -- לזיר (ןאמ

 .ףסי אלו הלעש לוק ,דדוב טסינמוק לש

 םיליפעמהו םילועה

 הרשי ךרדב םכירדיו

 -- לאומש 'ר ויבא ,בקעי -- הדש שיא -- ןבא בקעי
 ,ןייטש הצנירפשו הרש תויחאה .השרובבש םינויצה יבהלנמ

 השנמ םיחאה ,(יבהז) דלוג ךלמילא יבצ ,קילאמ לאומש
 השא םע הלע השנמ :התיה תיטמרד םתילע) .ןייטש רזעילאו
 הלעהו בש ;םהידליו (שממ) ותשא תא הלעהו בש ; הידליו

 .ןוכרד ותוא לע לכהו -- וירוהכ -- םתבו ותשאו ויחא תא
 ירחא .התוחא הצנירפש םע ןייטש הרש התשע המוד רבד

 .הידוהימ הנקורתנ השרובש דע -- הילעה הכשמנ המחלמה
 תואלקחב :םיגצוימ םה הלכלכה יפנע לכב .הפי ורדתסה ץראב

 תוגיהנמב ,ךוניחב ,ההובג תודיקפב ,תונמולהיב ,תשורחב

 ןינמכ םינומ םהינבו םה ,השרוב יאצוי .דועו ליטסכטב ,תיתד

 השלש "עיבשה,, ץיבובוקעי לדייז) (י"כ) השרובב ונמש

 .(תסנכה רמשמ שאר ותויהב -- םיאישנ
 הצילפוטב םמצע תא ורישכהש םינושארה םיצולחה

 ,ןייטש םייח :השרובמ ויה השמח ("סורטייפ,ל רבעמש)

 הילדג ,ןייטש לשיפ םירפא ,רגרבצריו השמ ,ץיבומולש היבוט

 הילעהו התיבה םאובב .ןייטשניבור שרעה המלש ,ןייטש קיציא

 תרסנמ לצא הרשכהה תא וכישמה -- קפואב ןיידע התיה אל

 .ץראה הארממ טשוקמ ,ינויצ דעו תיב ךפה םרדח .ץיבוקשומ

 רוקיב יסיטרכ ומצעל איצוה ,(תולעל הכז אלש) יחא לשיפ

 לע יכ ,"יחרזמ ץולח -- ןייטש לשיפ םירפא,, : בותכ םהילעו

 .ותוואג ותויצולח

 רענל ארוק 'ה יכ ...ןביו

 אלש המ תא תינויצה העונתה הנתנ יאשרובה רעונל
 ,םכירעהלו םדבכל דמל אוה .םייגחורה םהיגיהנמ הל ונתנ

 -תונמ וראשנש אלא .דובכה תאריבו המיאב םהילא סחיתהל
 .םתא עגמה רדעה בקע ,םהמ םיק

 ,וילע םחורמ וליצאה אל -- אשינו םרה םמוקממ ,םינברה

 םהיתומא 'דב םתורגתסה י"ע םוקיחרהש ,רמול רשפא ,הברדא

 תע לכב םשאר לע וכפשש תוחכותבו ומע םהיסחי תא םרידהב

 םג ילואו תומימתב תאז השע אוהו -- לשמל ,ברה .אוצמ

 רעוגה ינב לצא תוערגמ םישדח ךשמ שפיח -- הבוט הנווכב

 תא ובזעו וכלה -- !ושע המ .תושרדה תעשב וינפב ןקרזיו

 -- יתימאה וכנחמ .ושפנ תואכ שורדיש -- רעשב חיכומה

 הליבש דמלמה -- הירחא .וחורל הניבה איה ,התיה אמאה

 תונמאנב תשגומ המח תודהי גפסו רדחב ותודלי ימי ולצא

 בזכא אל רוקמל ול ויה ארקמהו הרותה ירופיס .הבהאבו

 תא הב ךישמה םא) הבישיה .וכרד תורישימ תובוט תודימל

 .הישורדו הישוריפ ,הרותב תומילש ול התנקה (ותומלתשה

 םיליבומה םיקיפאל והפחסיו והפטש -- ינויצה םרזה אובב

 הקקושה ושפנ תא האלימ תינויצה העונתה ; החרזמ םהימימ תא

 וכרד הדפור אל -- םינושארה םימיב .לכה תוזח הב זחיו

 אב םרט ,לארשי ץרא ,ןכתייה -- ולעו ופצ תולאש .םינשושב

 הרקש המ םתעמשה ! ץק שיחהל םיארי םניאה ! ? הלואגה תע

 לחוה .םוהתה דע תובקונ תולאש ב"ויכו !? םירפא ינב תא

 -קיצנא ןויצ תבהאב תוגשל םיריתמה םירמאמו םיקוספ שופיחב

 ירוחבמ רוחב לכש עריא ךכ .(השרובב ויה םרט דוע תוידיפול

 .ותא איצוה ץראה חבשב תובושת -- בוחרל ותאצב יחרזמה

 םסרפ ,דוסאנמ ץיבוקשומ דוד 'ר ,לאוגו עדומ םהל םק הנהו

 לאשנה אצמ םש -- "רשבמ ילגר,, םשב ,תונויצל ךרע בר רפס

 בחרו תיתדה תונויצה לש הנרק המרוה וב ,תובושת לש רצוא

 .םתעושיב וחמש יכ רעונה יפ

 "סירטיר,ב תונבל הרשכהה

 "יחרזמ תונב,, תא םג שמיש ,רטכורפ ץריה 'ר לש וקשמ

 הליחת .הצחמ לע הצחמ -- "ינויצה רעונה תוצולח,, תא םגו

 ,תוחונמ ימ לע תיצולחה העונתה תא ולהינו אתווצב וררוגתה

 תמדא תא תפטושו טאל תכלוהה הוישיובש םימה םתואכ

 וטפטפו ןויצ יריש ורש ,תוחישה ןתוא ועמש דחיב ,ןתרשכה

 ולגתנשמ אלא ,ןהל תפתושמהלכיכ ,תוירבע םילמ הרבחב

 ןיפיט ועיגהש ,םיטקיפיטרסה תקולחל סחיב תועיד יקוליח

 הרשכהה הקלחנ -- תצקמ תעדל תקדוצ התיה אלו ןיפיט
 ויה יראשו ישזיור ץריה תונב ,ץיבונועמש לדיא .םיתשל

 .הקולחה תא םיבייחמה ןיב
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 "הרשכה,ל ואציש השימח

 (ג דכ ילשמ) ''ןנוכתי -- הנובתבו.

 חנתו השרוב ידוהיב תובאה ץראל םיפוסיכה תובהל זוחאב

 םבל רתסב תונופצ ויהש תווקת -- תונויצה חור םהילע

 םמצע תא ואר רבכו ןשומימ תא ושקיבו םהיתורגסממ ורועינ

 אובת הזמ-יא .הל םיפצמ וליחתהו ,הבורק הילע תארקל ךרדב

 התארה תונוש םיכרדב -- ? םצפח זוחמל םאיבת ךיאו םהילא

 ואב ןאכ -- הל םילחימה יניעב תלחוימה הילעה המצע תא

 לארשי ץראמ הדעו :םירקבל תושדח וחרפוהש תועומשה

 ידוהילכ תודבוע םיידי ;הילעל םידמעומה תא רחבתו אובת

 תסכמ ;ץראה תובשומב תושקבתמ למע ילע םינומאה השרוב

 ילעב ;זכרמב םהילבקמל הרומשו הניתממ רבכ םיטקיפיטרס

 -- הככ םתסו ; םהינפב םיחותפ תולובגה -- םייפסכ םיעצמא

 רעונה ינב .ודיב ןיחממ ןיאו הלוע -- תולעל הצורש ימ

 ועש אלו תועומשה לע וכמס אל םהל התיה הקוחד העשהש

 םינושארה ןיב ויה דימתש םיריעצ .ודעומ אובישכל ןוזחל

 זעוגו זע ןוצר ינב םיריעצ ,רבד שדחתהב תולועפל וצלחנש

 .השרובב םג ואצמנ ולאכ
 דעוה תיבל ונפו רפסמב השמח ,הלא םירוחב ודמע

 תשמח םה הלא .הרשכהב םוקמ םהל רצבל ושקיבו טגיסבש

 החתפנש 'הרשכה,, ץוביקל הנושאר ובדנתהש השרוב ינב

 : םיימורדה םיטפרקבש הנדור ירהב

 ;ןייטש ליכארו ףלאוו ןב לשיפ-םירפא

 ; רעגרעבצרעוו ס'קיזייא קחצי השמ

 ;ןייטש רזעילא ןב קיציא הילדג
 ; ןייטשניבור לירעב ןב שריה המלש

 .ץיבומולש לירעפו רעב-המלש ןב היבומ

 -- ."יחרזמ יריעצ,,מ םיצולחה תושרל ודמעש םיפינסה

 התיה הליחתב .שאשטולוגו הצילפוט ,סאשטוקור :ויה השלש

 ורבע םשמ ,םיצע יבטוח םתס ,שאשטוקור רעיב םתדובע

 לש ותרסנמל ורבעוה םשמו םיצע תריסנ תיבל הצילפוטל

 אל לארשיבש הדובעל הרשכה) השרוב דיל ץיבוקשומ השמ

 לשיפ םירפא (םייפכ למעל םתרישכהש אלא --- וז הנכהב התיה

 םיעוטנכ ,םיצעה ןויבחבש םילעופה רדחל -- ורדח תא ךפה

 םיגיהנמ לש םהינקויד .לארשי ץרא לש דעו תיבל ,םיעוטקכו

 וססונתה היגולואידיא יקוספו ויתוריק תא וטשיק ץראה תוארמו

 ןולחה דעבמ ולעו ועקבש ןויצ ירישו שדוק תפשו וילתכ לע

 ,ריואה תא םפועמב וחליפו ואלימש ףנכה ילעב תרמזב וגזמתה

 .השרובל חרזממ ןכושה ץרעידב ומשש םיצעה תשורחל רוזיאב

 בוקדיצ תילע

 דחא הלוע לש ותילע) לארשיל תוילע הברה העדי השרוב

 תילע,, תא םירכוז רקיעבש אלא (הבשחנ הילעכ -- ליפעמ וא

 הינמורל עיגה 1934--35 םינשב ? הביט המ וז הילע ."'בוקדיצ

 וקיתרנבו תובוחרמ יקסנלימס השמ תועקרקה לעב לש וחילש

 חילש .םילגנאה ידימ יטרפ ןפואב םלביקש ,םיטקיפיטרס 0

 יחושקו םינפ יבורצ ,םידי ילבוימ םידוהי וינודאל רוחבל אב הז

 .הדובעל םילגוסמש ,רובידו יפוא

 םידוהי וקסע םש יכ ,היבריסבל םשמו ןילופ ךרד אב אוה

 .אב טגיס דעו שרומרמל וכרד ךישמה םשמ .המדא תדובעב

 רפסמ סייגו זרדזה םיקהבומה םוקמה ינקסעמ רעטכורפ ץרעה

 ןייטשניבור לירעב ,סעקלופ ריאמ :ןוגכ .המגודל םילעופ

 םע תאז הרכה .בוקטיצ ינפב םגיצהו טגיסל םאיבה .ותשאו

 ץפק חילשהו שורדה םשורה תא התשע השרובמ למע ישנא

 .ודיב םיטקיפיטרס 70-ו השרובל
 םיתניבו -- עציהה ןמ שוקיבה ברש ,ול ררבוה השרובב

 ןגב ,םתס אינק ילטק םניאש םמצע וגיצה ףעיסיומ ידוהי םג

 השרובש וילאמ ןבומ ."םידי תליטנב,, קרפ םיעדויו הדשבו

 וקיפסה אל אליממ יכ ,םהינכש ןובשח לע תונוישר המכ החפיק

 תעשב השרוב תא ןקורל היה רשפא בר אל ץמאמבש ,השרובל

 .הידוהימ וז רשוכ

 רובעל הנוכנ הלוכ השרובש חילשה האר רשאכ יהיו

 היצקלס ךרעו םק ,וידיב םה םיטעמ הילעה תונוישרו תובוחרל

 -לש ינש רובעל היה דמעומה לע .הניחבב האטבתהש הרירב

 םא ןה תוכוה -- םידיה תופכ ןהו -- ףוגה תקידב :םיב

 ;ותלכשה הבוג -- ונייהד ,חורה תריקחב + הדובעב ושקתנ

 תואיקב דמעומה תוארהכ יהיו .הילעל ןוצרה שרושל רקח

 בוקדיס ולספ -- לארשיב לעופה תיעבבו תונויצב הריתי

 י"ע לאשנ וילגרב תולוטסופ ילענש הניטניפמ ידוהי .ףסה לע

 זלה ? לארשי ץראל עוסנל הצור התא המ םשל :םינחובה

 ץראב רוגל ינוצר אוה זע :תוטשפב לק רוהרה אלל ,הנע

 לגיק לוכאל הקשח ישפנ יכ ,בקעיו קחצי ,םהרבא ,וניתובא

 םיקומיצ התופל הדיטשפ) "ןעלדנאמ טימ סעקנישזאר,מ

 םיענהו תובוחרב תופי םינש בשי םג) דימ לבקתנו (םידקשו

 יכ תובוחרב לייח ושע םילועה .(ושפנ הבהאש לכאמב וכחל

 .ורישעיו ומצעיו ובריו םהל 'ה ביחרה

 השרובב הילע ילבח

 םילועי -- םידרויו םילוע

 ,םיליפעמה םילועה ןיב תונמיהל ףלוו לש ותב ,הרש התכז

 םלשל השרדנש ,תועמה ןובשחל הטורפל הטורפ הפריצש רחאל

 תויוחא לע -- םתדלומל םידוהי תאלעהב םיקסועה תושרל

 לרחא אובל וב תופצמ תושפנ עבשש ,תיבה תחמש .םילועה

 לכ תרזחה לע העומשה הטשפשמו הכרא אל ,הנושארה תילע

 תורדק הפפא -- ופי לש הלמנב הנגע רבכש הינאה יעסונ

 לכ לע .הרזח הרש .שפנ חפמל היה ותוקתו ףלוו תיב תא

 : תופילח החנאנו התכבו הרפיס .הלשכ חור בצמ ןויצ יאנוש

 -ומה לע םישורפ הרוהט תלכת ימש ,ךיתחתמ תפסכנה ץראה

 תויממוק דגנמ םיכלהמ םילגנאו םיברעו םידוהי ,ךילעמ תדל

 הנפיתש הינאל הכחמו רומשו אולכו רוסא התא וליאו ---

 ילחגכ הברצ הבזכאה .ךיבא תיבל ךבישהלו ךתחקל ליאותו

 םיכירצ ,הרש תרהרהמ ,ךכ םא .הל ודנ השרוב ישנאו שא

 | .שדחמ לכה ליחתהל

 המלוע לאו הילא וסחיתה שפנ ןויושבש רמול רשפא יא

 "רצהש טלחוה יחרזמה לש דעווה תבישיב הברדא -- טטומתנש

 ועיגה םרט דוע ,הלזמ עורל .הרשל רסמיי ןושארה טקיפיט

 : ףינסב תועיסה תבירמ הצרפ ,םיטקיפיטרסה ,הלואגה תורגא

 רעונה לש וגיצנ -- .א תעיסו ,םינקזה םעטמ -- .מ תעיס
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 השרובב תוכמסה ימל יכו ,ונמתה אלא ונומ אל םהינשש ורמא)

 ןיב תילרוג הריחב הפסונ הרש לש התרצל תפסותכ (1 תונמל

 םא :םימויאב התולנ הפאל תחתמ החטוהש המישרה .םהינש
 .וימורממ דרי סורטיפהשכ הצרא ילעת ,ירובע ימתחת אל

 תופידרה וליחתה זא .םיריעצה רובע הטילחהו הלקש הרש
 -רמס תא יאיצוה :הרש לע ףצקה אצי .מ תיבמו התונעל
 ךכו .אל יכל ,הילעה תא ךשארמ יקלסו הדווזמהמ ךיטוט

 בנוג םימיה דחאב .מל .א ןיב עלקה ףכב הרש העלקנ
 תא רוסמל ותעדבש ,.א לש ותציחממ אציש ,שחל הינזואל
 ,הרש :ךכב הראפתהש ,ותבורקל (ןיידע ונניאש) טקיפיטרסה
 אבחנ "ןמור,)) .ךמוקמב תעסונ ינא ,הבורק הילעמ יחכשת
 "רוחב,,ב הניע הנתנ הבורקהש וז הדירחמ העדוה ירוחאמ
 תרושב,ל הרש לש התבושת .(טקיפיטרסל הרשל ףרוצש

 :ןוסאב םייתסנש טעמכו הובג םוח םע הלחמ התיה "הלואגה

 ,הילחב תכפהתמה לע ורמכנש םימחרה תמחמ םא -- ףוסבל
 הביסמ וא ףינסב ןנוכש ,"תיב םולש,, תבסמ וא ,ול ומרג םהש

 טקיפיטרסה אובבו םיקוצמה תא םילארא וחצינ -- תרחא
 תיבמ ןושאר ץולחכ לעתו -- היצפח תא זוראל הרש התווטצנ
 .ס'השמ ףלוו

 ץראל האיצי לע עומשל ונאימ השרובבש רבכ רמאנ

 תא תונויצה חור המעפשמ יכ ,לארשי ץראמ ץוח תרחא
 םיבר וליחתה ,הידוהי תופנכב הזחא ןויצל ההימכה שאו השרוב

 םיניתממ העש יפלו םוקמב םיחרואכ םמצע תא תוארל םהמ

 ,"םימואל דסחכ,, תנתינו תפסכנה הדועתה י"'ע םתלואג םויל

 גרענה ריינה עיגהבש אלא ."יטקיפיטרס,, אירקתמד רטש זימ
 הברהל םרוגו רשויב אלו הכלהכ אל קלחתמו ןיפיט ןיפיט

 שואייה אב ,הלואגל תופצמ םחור הרצק ,שפנ תמגעו רעצ

 .האיציל קשוחה בבלב ברחכ עקתנו

 שריה ןוראבה יחילש ולצינ ,אובל העושיה הששובשמ

 עורזב םיעודיה ,השרוב ידוהיל ואיבהו הילעה תקוצמ תא

 העגייה למע ישנא ,תולבוימ תופכו םירירש ילעב ,םזוע

 -קחה תובשיתהה תרושב תא ,הדובע לכב קוסעל םילגוסמה

 ומשרנ ,שרומרמבש םהיחאל ורבח םתצקמו ,הניטנגראב תיאל

 םהמ הקוחר ,םהיתובאלו םהל העודי יתלב ץראל הריגהל
 םיקחשב ריהב םויבו םהילטלטמ תא וזרא .םבלמ תקחורמו

 ואציו םתודלי שרעמו םתדלומ תרוכממ ורקע (בלב לפאו)

 ,םימוחרו םיבוט םיחא םהל וניכהש ןוויכל ,המלענ ךרדל

 ולש היחמ םוקמ םהיחא רובע אוצמל איה םהינפ תמגמש
 םתוא ןוחי רשא דע -- םיערמ תדע םייוג תפידרמ חטובו

 הנושארב .םהיתובא ץרא לא םאיביו םימחר םהל ןתיו 'ה

 םימשה ןמ שנוע וא) םדעב םיבכעמ םימשה ןמש היה המדנ
 .(םהילע דרי

 םינוש םינוגראו תונגראתה

 :ץמייטש .א רפסמ תונגראתהה תישאר לע

 תינויצ תורדתסה םע רעונה ןוגריאב הנייטצה השרוב

 לש ןקו ,יחרזמ יריעצב םינגרואמ רעונ 400-מ רתוי .הקזח
 ,רי'תיב ,ינויצה רעונה ,לארשי תדוגא ירבח 150 ,''אביקע ינב,,

 יריעצל ,םהלשמ תסנכ תיב םהל ויה תויתדה תוגלפמ יתשל

 .דוחל םירוחבו דוחל תורענ ליבשב הרשכה תווח 3 יחרזמ

 לכב ,דוסיה ןרקו ,ל"קק ,ןומולוש .רדה ר"וי םע י"א דרשמ

 לכ תורמל הזו ,שממ לש העונת .הלוחכה הספוק תיב

 .י"וגאו םידרחו רמטס ישנא דצמ תוערפהו םילושכמה
 הנידמבש םינקסעהו ץראמ םיחילשה לש ימו ימה לכ טעמכ

 השרוב .םיגיהנמהמ םיבר ונחריא .השרובב ומאנו ורקיב
 השרובמ האציש תחלשמה לש םימזויה ןיב ויה הישנאו
 -וקשומ השמ 'ר קלופ .מ .י 'ר םשארב לארשי ץראל

 לש תויורשפאה ררבל תנמ לע םידוהי המכ דועו ל"ז ץיב

 אלמ ורזח םה .1928 תנשב דוע היה הז .השרוב ישנא תובשיתה

 הכימתהו ינוגריאה דצ ברה ונרעצל לבא תוינכותהמ תולעפתה

 הקושתהו םעה לש תופיאשה תא ומיאתה אל זאד תודסומה לש

 םהמ קלחו ,זא ולע תוחפשמ המכ קרו .לארשי ץראל םהלש
 .ץראב וראשנ םג

 ,"בוקדיס,, הילע לש םימזויה ןיבמ ונייה 1934 תנשב
 תא יתיול ינאש ינרכוז .השרובמ ולע תוחפשמ 30-מ רתויו

 הטושק תדחוימ תבכרב ,הינלופ הינאל דע טגיסמ הריישה
 יפלאו תואמ ונתארקל ואב הנחת לכב ,ןבל-לוחכ םואלה ילגדב

 לע יתדמע ,שפנ 300-מ רתוי םילועה ינפ תא לבקל םידוהי

 ,שא תובהל בצוח םואנב םיחרואה תא יתכרבו ןורקה תולעמ

 וכז אלש הלא לש םינפה תעבה תא םימלועל חכשא אלו

 םג לש םידיב ופנפנו ,ליג לש תועמד םהיניע וגלזשכ ,תולעל
 .וחילצהו ולע ,םכירחא אובנ ונא

 ונילעה גחה יאצומו ,היצנטסנוקב ונישע תועובשה גח תא
 םיל םהל וקרז םילבסהו ,םהלש םילטלטמה םע ,םילועה תא
 םרמאב ץלוהרגלאווהו םיטרבנשקולה ,קצבה לש תובורעה תא
 .היפאמב יושע םחל ולכאת םש

 -והיה תיטילופה הגלפמה לש הקזח העונת התיה השרובב

 ,תושפנ תנכס ךות יפלקל וכלה םה .טנמלרפל םירחבנה תיד
 דומעל ועדיו ,תוידוהי אלה תוגלפמהמ םינבאו תוכמ וגפס

 -יטנא, םשב תורענ לש ןוגריא םג היה .תימואלה ןתואג לע

 םיילאיצוס המגמו ןכות םע לבא יתגלפמ יתלב ןוגריא ,"הדומ

 ילניגרואהו ישפחה ןתמזוימש ,רבדבש ןיינעמהו ,םיקומע
 שייבל אל תנמ לע ,האצי לוכיבכ תורישעה תורענה לש ןרוקממ

 םידגב תונקל תורשפאהו תלוכיה ןהל היה אלש תורענה תא

 התיה אל הרוחב עודיכש ,םירוההמ לבס עונמלו ,הדומה יפל

 דיחא שובלב הנכלת תורוחבה לכש ונקת ,החיורמו תדבוע

 ןוגריאה ,הדיחאה תשובלתה תא תונקל הגישה אל הדיש לכו

 תודחוימ ןכ םג תועונצה השרוב תונב ויה ךכו .הנעמל הנק
 -רתל וגאד יכ "ןיירעפרוטלוק,, ל"נה ןוגריאל םג וארק .ןנימב
 .רפס יתבב ודמל אלש הלאל תיללכו תידוהי תוב

 ,רטכורפ ץרה 'ר תונב י'זורו ירש :ויה ןוגריאה ישאר

 ל"ז ןמסיז יכדרמ 'ר תונב ,ל"ז ץמניטש לאכימ 'ר תב הקבר

 דועו לי'ז רגרבצרוו לאיחי תונבו ,רגרבצרוו לירב 'ר תב הרלק

 רבחמ טמש הרשכהב הרומה ,ןייטש הצנירפש תא) .תורחא

 .(המישרה ךותמ הבתכה

 ז רקפהה ןמ תונויצה רואב השרוב התכזה

 (ומק ב"ב) "ןל עמשמ אק לארשי ץראד אתובישח,

 רוא ןרק וזיא הרישי העפשה יהשוזיא אוצמל ןויסנה

 רזפתו תורעיו םירה לצב היורשה הרייעה יכשחמ ההיגהש
 ןויצל הפיאשה ןויערו תונויצה לש החרז הגונמ םיינפח אולמ

 אצמ דוחייבו התיובוחרבו הישרדמ יתבבו היתבב אבו רדחש
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 תואצותל איבה אל הז לכ -- רעונה ינב לש םהיתובלב תולסמ
 הרבע ךרדה וזיא :איה התלעו הפצש הלאשהו תושקובמה

 ? השרוב לובגב חנתו אובתו תונויצה חור

 ררושמה ןושלב ךישמהלו ןאכ רמולו תונעל ןתינ ילוא

 הצקב הנכשש וז הרייע ירהש ,"התבצח הרוצו העלסמ,ש
 ןפואב הייח תא הלהינ ,הינמור לש יחרזמ-ינופצה . הלובג

 היכרדו םיינחורה היכרצל םאתהב ,הבשחמה םוחתב ,יאמצע
 חרזממ התנכש ,הניבוקוב תודהימ הקיתעה אלו הל םידחוימה

 תא אלו םימדקתמהו םיילרבילה ,םינפה יריאמ הייח יסופד תא

 ,טגיסו רמטאס לש ןגוסמ ,תידרחה הירגנוה תודהימ ולא
 הכרעו וז השרוב המק אלא ,םינפה ירימחמ ,ברעממ היתונכש

 ,היגהנמש ,םינפ תריבסמ ,החונ הטיש ,הלשמ הטיש המצעל
 וטס אלו ,ךורע ןחלוש י"יפע הנושארו שארב םיכרדומ םיגהנמ

 ,טקושהו בוטה םגזמ םהילע ףיסומ .והשמ תצקמב ףא ויתוכלהמ

 תושירדו הלומהו שער אלל ,תוחונמ ימ לע אוה ףא םחנהש

 אל ,תועיבתמ הבר תוקחר הידוהי תיברמ ויה םיקוחר ןכש
 םהש תומכ םלביקו -- םיינחורה ןמ אלו םיירמחה םייחה ןמ

 .הבהאב

 םמצע םייחה ואב -- םולכ םהמ ועבת אל םה םאש אלא
 .ןקפסל םדיב היה אלש תועיבת לש הרוש םהינפב ודימעהו

 האטבתהש ,המותס הלאש לע רוהרה הלעו ץצ ןמזל ןמזמ

 איה היומס תילכתהו ,המש "תילכת,, ,החיכש דאמ הביתב

 רמול ןיא !+ םפוסב אהי המ -- םבלב איה המותחו םהיניעמ

 םברקב םמוקתה אל םבלו םדיבש שיב טלחומ ןפואב ומילשהש

 הוקתב ,המימת הנומאב ,םה םכרדב תאז ושע םהש אלא --

 דיב םהל החטבוהש העושיב ,הלאמ םיבוט םימיל הרוהט

 לכב םהב ונימאהו םהירחא םיאבה םימכחה יפבו םיאיבנה

 .םדאמו םשפנ
 י'םירקע רשע השלש,, תרימאב וזירפה אל םנמא השרובב

 וזפחנ יכ ,"ונילע, רחא םהירודיסב םיבותכה ם"במרה לש

 הניתמהש (רקוב תחורא) "ןסייבנא,,ה ןמ טעמ םועטל םהיתבל
 הלאכ ויה לבא .הלפתו םילהת תרימאו דומיל תועש רחא םהל

 ריש,,ל "ונילע,, ןיבש ןתואמ וריאשה אלו הלפתב וכישמהש

 המלש הנומאב,, ונימאה ןמאה לבא ןורמא אלש "םירישה

 םימתבו תמאב .''אוביש םוי לכב ול,, וכיחו "...חישמה תאיבב

 ותא ןורתפה -- "קדצ לאוג,ה ,אוה קרש ,ול ולחייו ופיצ

 .הכשוממה תלחותל
 תא השרוב ידוהי םמצעל שרפל וליחתה העמק העמק

 תכשחמ המלשה הלואגה אל םא תילכתה יהמו "תילכת,, יוטיבה

 הנווכ .הב הלולכ העוגרהו הטקשהו החונה השרוב םגש ,תולגה

 -- "ךריע םילשוריו,, :הב ןיחיסמה םיקוספב העקשוה תדחוימ

 "חימצת הרהמ -- ךדבע דוד חמצ תא,, ; הבר תוקבדב הרמאנ

 טעמ דועש ונחלשי "הרהמ,ש וב וזריזו 'הב וריתעה --

 -- "ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו,, ; תוכחמ תונלבסה הספאו

 תגופס הניחתב .הלעמ יפלכ םיניעה ופנוה המוצע הגרעב

 "םילשוריב האבה הנשל,, : הוקתה זועב המער ןכ -- םיעוגעג

 .דועו "ןויצל ךתניכש בשה,

 קידצ ותואכ גח ידגב םמצעל וניכה אל השרוב ידוהי

 ומטיפ אל םגו םואתפ ואובב חישמה תארקל םהב תאצל ידכ

 בלב ול ויה םינכומ לבא ,לאוגה עיפוהב וילע בכרל רומח

 ,וז תישפנ הנכה .ויתובקעב אובתש הלואגלו ול -- שפנו

 תחפטמ המשנה .םיאור ןיעמ הסומכ ,םברקב קומע קומע הנכש

 ,הדשבו תיבב קוסע ומצע ףוגה דועב ףוגה ךותב הזע ההימכ

 היה ויד .םינעצרה ףרפרש לעו הריסגה תיבב ,תונחבו הנחטב

 םשפנ ימינב עגונו ףחדנ ,ףלוח שחול ץג ,רבוע טק ץוצינ

 אל רשא דימת שאל ,הרעבתל ויהו -- ןהב זוחאלו תוחותמה

 רפסמ חרופ טנדוטס ,תונויצ ףיטמ חרוא םאונ הז םא .הבכת

 לארשיל ולעו ריהזמ יאמדקא דיתע ובזעש ,בוקרח יטנדוטס לע

 הארמה הנומת ;קמעב תובשיתה ללהמ חילש .םירכאל וכפהו

 .ודגב לע תופרפרמ ותילט תויציצו שרוח ידוהי רכא
 םינשב תלדגומה הינמור תנידמ תא הפיקהש תונויצה

 תוררועתהה .הב הרסח התיה תודחאה -- תומחלמה יתש ןיבש

 תובקעב הנש האמכ ינפלמ וז תודהי תא הזחאש ,הלודגה

 תוררועתה (םיסרגנוקל המדקש -- 1881) ינאשקופ תדיעו

 הליגר הילע לע העיפשה ןירשימבו הומרג םידוהי תופידרש
 -יאשה שדחתהב .ךועדל הלחהו המצע לע הרזח אל ,וז ץראמ

 הקיתעה הינמורב .םמצעל תבש ושע לבחו ךלפ לכ ןויצל הפ

 םידדובה .המוק רועיש ילעב םינויצה יגיהנמ ויה םיטעמ --
 -רמל עמשנ אלו ךמוה םלוק ,הפנב םינשו ריעב דחא ,םהבש

 ; וסיז .ל .או רבורימנ ברה לש םעמש עיגה טשרקובמ) םיקח

 רלג םייח 'ר יחרזמה שיא ,ואדנלו ןוסלריצ ברה -- היברסבמ

 .(סאימ
 ריע ,ץיבונרצל הפופכ הינמור תריב התיה תאז הניחבמ

 תובגשנ ולעפ םש .תובכשה לכמ ,םירעוס ,םיידוהי םייח תססות

 ברה ,קרמ .רד ברה) תיתדה תודהיל םילוגד תורואמ וריאהו
 רנבא ריאמ ;דועו ראיוב םהרבא ,אריפש השמ 'ר ,רגאה ךורב

 םירפא 'רכ םידיחי לש םלוק עקב הינוליסנרטמ םג (וירבחו

 .ליפא דודו לארזיאו טסוי השמ ,הטאר
 םעמש תא <- םינושארה .רבד הלטנ אל השרוב הלא לכמ

 "תועיבתו תוארוה,, ולביק םהמ -- םינורחאהו םנזא ךותל וטלק

 עיפוה הרקמב םא היהו זכרמל ןחלשלו תומורת ףוסאל :דבלב

 ינזא ךותל קירהו הישרדמ יתבמ דחאב םהמ םינש וא דחא

 דגנל תשגרתמה הלודגה העונתה ימי ירבד תצקמ ויעמוש

 הרזח ,תרוכזת ןיעכ הז יהיו -- היתורותמ בוטרוקו םהיניע

 תובהלתהה .רבד טעמכ שדחתנ אל םרובעו ןמזמ ועדיש המ לע
 היתודסומ תא טהלתו דקיתו העקב איה השא לשמ ,השרובב

 שאה ותפפא אלש השרובב םדא היה אלו התביבס לע טושפתו

 .הלודגה
 התרוה -- השרוב לש התוינויצ ,דיגהל רתומ םוכיסב

 .התתזח הרשבמו התוא התליג המצעמ ,התיה הכותב התדילו
 ,הינב תמשנ יקמעמב ןמכנ תוישפנ תויוח לש םולב רצוא
 ןויצל הקושתו ןואמצ ,תוהבגו הואג ,תוממור ישגר לש רשוע
 הנהו .הרתס יאובחמב התלכ םגו הפסכנ הילאו םשפנ הסרג

 ורבעב גחיו םדקמ חור ףעיב ףולחב ,םויה עיגה םואתפב

 שדוק תובהל יקיז ופועמב ץפהו טושו ףוע ,השרוב ימשב

 ויתוריקו ויתוישא ודערתנ ,םבלב ואוביו ודריו היפנכב האשנש

 ויעיקבל דעבמ ץרפ רידא םרזו םיעקבתמ וליחתהו ושערתנ
 השאו שיא ,םיעגורה וילושחנ לע ףוחסו ףולח ףוטשו ךולה ךליו

 התבשחמ םערתו השרוב תא המעיפ םורממ חור יכ ,רענו ןקז

 .היפוצ ןויצל היניעו חרזמל הינפ תא טתו

 לייח םישועו לארשיב םינבנו םינוב השרוב יאצוי

 השרוב ידוהיל םהל ודמעש םתנובתו אירבה םנויגה
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 תוסנרפתה לש וז תלוכי םמחל איצוהלו רותחל ,הב םתבשב

 "סורטיק,,ה לע הלפעהכ םדא לש ויתונוזמ םישקש םוקמב רעצב

 ןיבמ שיא היה אלו לארשיל םאובב םתוא החנז אל וז הלוגס

 הנב ,הרבחב בלתשהו הכלהכ רדתסה אלש השרובמ םילועה

 -יקפה ןחלוש דיל בשי ,עקרקב ורדעמ ץענ ,תונח חתפ ,תיב
 לכב סאמ אלו הגהה לגלגב ספת ,הכאלמב ודי חלש ,תוד
 .הדובע

 ואובבש ,ותילעל תונושארה םינשב יאשרוב ידוהיב השעמ

 התשק יכ ,םיפסאתמה ידי תמורתל ויפכ תא שרפ הרכזאל
 דעומ יאבש תמחמ .םינש המכ ךכ .הז םדא לש ותסנרפ וילע

 הפיסאל םאובב םתמורת תא ול ומירה ,וכרדבו וב ולגרתה
 ,המימי םימימכ ,תאז םתושעב ,םעפ .השקבל ךרטציש ילבמ
 ה"ב יל שי ,ךירצ יניא ,הדות -- היחד תואל ודי תא ףינה
 ...דובכב הסנרפ

 -לשממו תיטרפ ,תודיקפב השרוב יאצוי תא םיאצומ םויה

 דחא) הובגהו יממעה ךוניחה תשרב םימקורמ הינבמ ;תית
 אוה ,הנידמב ך"נתה תעידיל תורחתב תופילאל עיגה םהמ

 -ימלת ויה םילודגו םיברו "ביתכ,,ה דומילל הטיש איצמה םג

 "ושטלמ -- םהמו ינועמקו ינוטיס רחסמב וקסע הידלימ .(ויד

 םינתשרחה ןיב םג ;םהימולהי תא ושטל ןג תמר לש הית

 םיקה וליפא השרוב ןב) םמוקמ דקפנ אל השבלהלו הלענהל
 ךלמ ןבי אבצ רש ארסיס לש וזמ הלודג) "תשורח תירק,

 םיצופגה םידגב יגוס ינימ לכ םירפתנו םיגראנ הבו (ןענכ

 יכרצב םיקסוע םתסו םיגקסעה ןיב םה םייוצמ .(ולוכ םלועב

 .תואלקחב םידבועו הכאלמב םישוע ,רוביצ

 הלכשהב גישהל תובאל םהל ןתינ אל השרובבש המ

 (תיזעולה "אתיב אפלא,,ה תא וריכה אלש הב ויה םיטעמ אל)

 .המש תא םותחל תעדוי הניא ותשאש ינזא תא הליג ףא דחא

 ירייד לש םהידכנו הבחר דיב לארשיב םהינב ינבל רסמנ

 ןהיתוארדזורפב םיצצורתמ סורטיפל תחתמש תחדינה הרייעה

 לש םהיתונורדסמב םיצצואתמו לארשיב תואטיסרבינואה לש

 םיצרמכ םישמשמ םה םהבש ,שרדמה יתבו הנפלואה יתב

 יתבב .דועו היפוסוליפל ,ארקמל ,תודהילו הרותל ,תורפסל

 -יאצאצ ,םיחמומ םיאפור המכ םהילוחל הכורא םילעמ םילוחה
 ץמוא לעב השרוב ןבש ןייצל יואר .השרוב ידוהי לש םה

 תודוהו התויה תישארמ תסנכה רמשמ שארב ומצע דימעה

 .הב רבחכ תסנכל השרובמ דכנ סנכנ תיטילופ היצניבמוקל

 ארוק רורד -- םהב אובמ ענמנו השרוב ינבמ היה אולכש חורה

 רשא םהייואמ ץראב םהינב בל תא םעפל לחיו לארשיב הל

 .הל וויא

 השרוב תא ריכזהש לארשיב עריאש השעמ

 הירוחבל תראפת הניא י'םירוחב תראפת,,

 -תמה תדע הדרחוה גילשת תנש לש הריפסה ימימ דחאב

 קמעבש ןיקצומ תירקכ "לארשיו הדוהי,, תסנכה תיב לש םיללפ

 ויהש הרותה ירפס תשש :תירחש תליפתל םעיפוהב ,ןולובז

 היוזבו הליפשמו הלפש הצירפב ובנגנ שדוקה ןוראב םיחנומ

 יאבג םיאיבמ םילבאכ שאר יחוחש .הליל ותואב העצובש

 -- תממהמה הרושבה תא רוביצה תעידיל םיריעצה נ"כהיב

 ? םיאלפ ונדרי ךכ ידכ דע םולכ ? רשפאה ? הזה רבדכ עמשנה

 הבינג ןיב תודפ םימש םניא םולכ -- וללה םיניירבעה --

 תוהימת דועו !? ףצקה אצי הרותה ירפס לע םגה !הבינגל

 .םימהדנה יגפ לע תוחטתשמ הנהכו הנהכ
 תשיכרבו תיבה ןינבב בר וקלחש םיללפתמה דחא הנהו

 רקיה ונכותמ הליל ותוא קרוהש שדוקה ןוראב םתריבצו םירפסה

 הבשחמ דימצה ,ובלב רוהרה ריבעה -- תואמט םידי י"ע שודקהו

 רבכ...,, : תלהוקב ארקד אפיס ויתפש לע הלעו ףצ דימו ןורכזל

 אל םנמא ...השרובב רמוא יוה -- ? ןכיהו -- "םימלועל היה

 אלא ,ןאכ ומכ תדספנהו תעשפגה ,הלילפמהו הסגה ותרוצב

 רמול רשפאו רתוי תילאידיא ,תיטנמור ךרדב ,ךכל המודב
 ..םימש םשל םג טעמכ -- וזמ הריתי ,תינויצ וליפא

 םלואל הסינכב ,ןוילעה תסנכה תיבב : השעמה רופיס ירהו

 וארקש ןטק רדחל ליבוהש ןימי דצמ חתפ דמע לודגה לכיהה

 תיברעו תירחש תולפת וכרענ הז רדחב .ןטקה תסנכה תיב ול

 .הקסה יצעב ןוכסיח ללגב ,ףרוחה ישדחב רקיעבו לוחה תומיב

 הרחבש םירוחב תרבח התיה היוצמ םירגובמה תרבח דיל
 ועבק םידעומבו תותבשב ."םירוחב תראפת,, האנ םש המצעל

 להקבכ םירוחבה להקב וגהנו הז רדחב םנינמ תא הלא םירוחב

 ,הקזחב ריעצה "ךמע,ב םידור ,םירחבנ םיאבג :םילודגה

 שרדמה תיבב םהיתובא גהנמכ לכה -- המרב םתואישנ םיגהונ

 תראפת,,בו -- ןהב "הדירי,ש -- תוילעב םידבכמ ,לודגה

 השעמה ישנא ,םירוחבה לש םתראפת התיה אל "םירוחב

 םתלפת תיבמ וללה ואצי תחא אל םילעופהו הכאלמה ילעבו

 הרות תחמשב הפקהה םגו הכדנו רבשנ בלבו שפנ יחפב

 הרות תחמש םויבו .םבל תא החמשב הפיקה אל הב ודבכתנש

 םתוא וניכה וליאכש רעונה ינבמ םיבר לש םתחמש הברע

 םשש ,םתרבחבו םהיאושינ רחאל םילודגה דוסב םאוב תארקל

 .םדבכ ךופהל יושעה דובכ םהל הכחמ
 םוקל םייושע םידבכתמהו רענתהל לולע רעונהש םלוא

 והיבגהש םיריעצה םיאבגה ןובשחב ואיבה אל םהידבכמ לע

 ץולח רובעל השרוב התכז הככו -- םהירבח לע םמצע תא

 תראפת,, ןינמב "םהילצנמ,, דגנ םיממוקתמה םידרמתמה ינפל

 ,םירוחבה תא גלפל ,םתוגיהנמ תוכז לעמ םלשנל ,"םירוחב

 .םיבר םינינמל םציפהלו םהיתועונתל םקלחל

 תסנכה תיבב הירורעשל הביסהו ,וז תקולחמל םרוגה

 םרוגה ,הרות תחמש איה ,החמש לילב אקוד המקש ןוילעה

 רזוע,ה אל ו"ח .ומצעבו ודובכב "םילד רזוע,ה היה ךכל

 "וילא םעווש תעב לארשי ומעל הנועו,, םורמב בשויה ""םילד

 הפקהה הליחתמ ובשו םירודיסבו רוזחמב בותכה הז אלא --

 תסנכה תיבב ושחרתנו םירבדה ולגלגתנ ךכו -- תישישה

 ראפל וליכשה אל םהיאבגש "םירוחב תראפת,, ןינמב ,ןוילעה

 רשומיו "םימלוע ךלמ,, ונואג בורב חרוז הנה :םהירוחב תא

 -- ול תוכייש תופקההש "תיארה התא, הנקש רוחב ויפב

 אתאו .איטמקרפב םיקסועה דמח ירוחב ינפל וחכ בורב דעוצ

 םיאבגה תא וירחא בחוסו "ארונו שודק,,ה -- שדוק תובברמ

 ,םמצע תא ודביכ הינשה םעפה וזש םשובלב םירודה ,םהירזועו

 ןיבו תיעיבש הפקהב ,םילודגה ןינמב םיאבגה םהיתובא השעמכ

 רזוע,,המ םירחשומה םיינעה יגפ םינחטנו םיקחדנ תופקהה יתש

 םחור תא ריכעהל םשאר לע דריו "עיפוהו אתאו חרז,,ש "םילד

 דגנ םק אכדנה רעונהו םימיה וכרא אל .םשפנ תא ביאדהלו

 דרמ,, :ול םיארוק ונאש דרמה ץרפו -- ויליפשמו ויאכדמ

 .וזוע לכב "םילד רזועה
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 הרות רפסה תבינג

 הקנקירמאה תיבב הנש התוא ןכשש "יחרזמ יריעצ,, ףינסב

 לע ונדו םירבח תפיסא המייקתה (חצרנש רנקירמאה תנמלא)
 .הב וסנתה םירבח ינשש ,"םירוחב תראפת,בב תושחרתהה
 השעמב המצע תא הלספ "םירוחב תראפת,, תרבחש ורמגו ונמנ
 .הלטבל שיו ,םויק תוכז הל ןיאו -- הז

 : ונייהד ,יקוח חרואב ,תלבוקמ ךרדב לועפל ךירצ הליחת
 ןידה ןמ ,הז ןינמב רתויב רקיהו בושחה ושוכר ,הרותה רפס

 "תראפת,,ה ירבח בורו ליאוה ,יחרזמה תושרל וריבעהל שיש

 (ברה וא) ןיידה ינפב ואבוה םהיתומוצע .וילא םה ףא ורבע

 וא ,הכלהה יפל םא) אצי ןידה קספ .םהיפב "בורה,, תנעטו

 .סנכוה םשלש ומוקממ הרות רפס זיזהלו איצוהל ןיאש (ארבסמ

 ןיד תושעל יחרזמה יריעצ וטילחה בויחב ונענ אלשמ
 ושעו ץמוא ירוחב ץמוק אב חרי לוטנ ,דחא הלילבו -- םמצעב

 םתבש םוימ םהיתובא תובאו םהיתובא והואשע אלש השעמ

 תסנכה תיב לש תוריקה ינבא לע וספיטו ומק :השרובב

 הנווכב חותפ ראשוהש םישנ תרזעב דחא ןולח ךרד וסנכנו

 תא העש התוא וחקל ןיינמ) .םוי דועבמ םהמ דחא י"'ע הליחת

 ואיצוה 6? תאזכ תמכחותמ הרוצב .םירעש חותפל המכחה

 יוארה דובכב הליחמו החילס תשקב ךות ,הרותה רפס תא

 ."יחרזמ,,ל והואיביו

 ואצי ,הכאלמו הדובע ישנא ויה יחרזמה יריעצבש תמחמ

 השנמ) םהינש םש השנמ ,םירגנ ינש :םיבדנתמ םכותמ

 שדוק ןורא ומרתו ודמע (רעזייל ויחא ןב השנמו ונעדוימ

 ותוא ץורפל השקש לזרב לוענמ .ונכשמ תא אצמ הרותה רפסו

 קופיסבו םבל תמהנמ וארק הרותה קסעב םיקסועהו וב עבקנ

 םהיתוטמ לע ולעיו -- "םירוחב תראפת,, רדס לסח -- בר

 .םירשי תנש ונשייו

 םתלפת תיבל םימיכשמ דמח ירוחבו -- תבשה םוי יהיו

 יביטימ .הרמזד יקוספב ורבחו רחשה תוכרבב דבכתמ דחאו

 -חתשמ ,שדוקל השודקב םישלשמו "דע ןכוש,,ב םילסלסמ ןגנ

 יהיו "ךיביוא וצופיו 'ה המוק,, םיארוקו םידמוע "םידומ,,ל םיו

 ...תאצוי הניא הרותהו -- "הרות אצת ןויצמ יכ, םרמאכ

 .הרות ןתמ ינפלמכ קיר שדוקה ןוראה

 הבינגה תובקעב המקש הלהבה תא ראתל השקי אל

 םימהדגה ועדי רבכ דמעמ ותואבש רעשל דבכי אלו השודקה

 תבשה רחאלש הלילב .הזה הפיה השעמה תא ושעש םהימ

 ןוראב לזרבה לוענמו םיאורק אל םיחרואב יחרזמה ןינמ דבכתנ

 לש ורוציק .ומוקמל רזחוה רפסה .םהינפב דמע אל שדוקה

 הרותה רפסו םיצרפנ םילוענמ ,הבינג תררוג הבינג :רבד

 חונמ אצמת אלו דנו ענ תייהו,, :וב בותכש המ ומצעב םייקמ

 ,ךורב לסוי האר ."ץק יתיאר הלכת לכל,, אלא .ייעיגרת אלו

 דיל דימ הבינגב תרבועה הרותה לש הרעצב תסנכה תיב ןכש

 ותטמ תכימש לצב הנאיבחיו ותיב ךותל הנחקיו הילע לומחיו

 התחקל "יחרזמה יריעצ,, ינב ולדחיו -- הידודנל ץק םשיו

 הרות ירפס ינשו -- םיטעמ םימי ורבע אל .הנממ ופריו םהילא

 ,רודהו ראופמ ,יחרזמה ףינסב שדח שדוק ןוראב םיחנומ ויה

 .וילע תפפוח דוד ןגמ המוקר תכורפש

 לארשי ץראל "חרב,ש דחאב השעמ

 ותוארב ,"'לידנאה,,ב בשיש לקנעי לש ובס ,קיזייא קחצי 'ר

 .לארשי ץראב רהרהל ליחתה ,תוברקו תוכלוה הבישה תונשש

 תורטש רורצ ררצו דמע -- יגס אל אמלעב רוהרהבו ליאוה

 ידיל ,םהה םימיב גוהנכ ,תונמאנ םידיב הרימשל םרסמו ףסכ

 רסומ ,ודכנ קיטשרה לקנעי .יברה ידיל ונייהד ,שידקו ריע

 -לחהו תועמה תריבצבש תמחמ .ל'ךורב 'ר יברה היה הזש

 ינבמ המכ םיברועמ ויה ,יברה ידיב םתדקפהו תורטשב ןתפ

 -- הרזחב תורטשה תא שקבל קיזייא קחצי ץלאנ ,ןיממעה

 רזחהו ךל התאו -- יח לכ יניעמ תורטשה ומלענ ,אקע אדו

 םע דחי תולגתהל תורטשה םה םידיתע -- והותל םלועה תא

 .םירצמב קידצה ףסוי ןימטהש תוינומטמה לש ישילשה קלחה

 םדא לע ךומסל השקש ותעדמ ןיבהש ושע ינב ןיבמ דחא

 אלו וליעוי אל ,בר ןומיא ןתנ אל תואכרעב םגו סנ לע והומכ

 רשי ןדיעציו וילגר תא אשנו םק ? השע המ .ופסכ תא וליצי

 תא םיכלמה ןחלוש לע חוטשל וינפ םש רסיקה לאו הניול
 ונימזי אל יברה תאש ןיבהו אבס תאז עמששמ .ויתומוצעת

 ןעיספיו וילגר תא אוה ףא אשנ ,וינפ דגנ הערו הר"'יקה תריבל

 קיזייא קחצי לבא החירב הזל ןיארוקש שי .שדוקה ץראל רשי

 .הלודג הטילפל ול התיה וצראש האר

 לבא ,והזח לע "םילשורי ךלמ,, ראות רסיקה אשונ םנמא

 אטשוקב רגותהו -- אוה רגותה ידיב -- ודבע טפשמ תושעל

 לש וידיל עיגהש ףסכ .שדוקה ריע תפצב קיזייא קחציו בשוי

 םידיב אלפ חרואב דבא תולוספ םיכרדב לקנעי לש ובס

 םג .שדוקה תמדא רפעב ןמטוהו םולשב רטפנ אוהו תורשכ

 אל -- !הז לכל םרג ימ .ותדמח ץראל הלע ריאמ 'ר ,ויבא
 ץראל םאיבה ןוממ תדמח ,םהל ופסכנש םיפסכ םא יכ םיפוסיכ

 .הדמח

 ןתנו אשנ קיזייא קחצי 'ר םא -- דיספהש תורטשל רשא

 ידיל תוליזגה לכ בושב ותושרל רוזחל םה םידיתע -- הנומאב

 לאוגה תאיב םע -- תויולגה לכ ךרואל ודדשנו ולזגנש ,לארשי
 תורצוא ךל יתתנו,, :ואיבנ היעשי י"ע רמאנש ןינעכ ,קדצ

 .(ג ,המ היעשי) "םירתסמ ינומטמו ךשוח

 ןויצ יריש רש דמלמה בוט םוי ףסוי 'ר

 ליטנוי,  והוארקש יפכ וא ,ליטנוי היה סנואמ דמלמ

 התנכתנו ולומגכ ול הבישה איהו) סידיא ,ותשא ש''ע ,'ס'סידיא

 םש ,היה םיטפרקה תורעיב והשעמ תליחת .("סיליטנוי סידיא,,
 ,ודמעמ ינבמ םיברכ ,הדובע להנמ ונייהד ,"רעפאש,כ דקפ

 ותוא הדמצ ותודיקפ .םהיאושינ רחאל הרות ינב םיכרבא

 ,חושא יצעו המוק יהובג םינבלו םינרוא ןיבש םירהה תוחרקל

 םיכחמ -- הלאו עדגיהל םידמועה הלא -- םיפוקז וא םיתורכ

 .םתרבעהל
 הדובעה םג הטעמ -- תשורח יצעל שוקיבה טועמב

 הלא ןיב .םהיתבל ורזחוה תינמזה הדובעה ילהנמו תורעיב
 .תודמלמל ליטנוי הנפ זא .ליטנוי 'ר םג היה

 וגלדב : ןהיניב היה ןילמוג סחי -- וידיבש תוכאלמה יתש

 יקרפ .אסריגמ הימופ קספ אל -- יאנפה תועשבו םיצעה ןיב
 ,ברע לוקב רעיה הבעמב חירפהש ארמגד אתרימזו םילהתה

 ,ףנע לא דבמ תוחסופה ,ןור-ירופצ לש זילעה ןפוצפצב גזמתנ
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 ונוגינ ןיב הדכלתהש הבגשנו המימת תרומזתל חפסיהו חוספ
 ץוצינ יפנכ לע תאשינה הניגנמ ,ףנכ ילעב תוקירשל ליטנוי לש
 שודקה בוט םש לעבה וינפל תורוד ,תיצהש ,השודקה תוצוצינמ
 תודחיתהב .םיטפרקה יסכר לש םימה תשרפמ ינשה הרבעב
 .ותולגתה ינפל ,תורעיה תוולשב וידוחייבו

 בוסוק ןיבש םיעלסה יוגח ןיבמ טלמתנ דחא דקוי ץוצינ
 זנאג לטנוי 'רב קבדו אבו םירהה תא ףלחו העת ,בוטיקו

 תבשב היה בוסוק ידיסחמ לטנוי 'רש הלא תוממורמ תועשב
 וריבסהב וללה תומיענה לע רזח תודמלמה ןכוד לע לטנוי 'ר
 ןח-מיענב .וידימלת ינפב ותרות יקרפ תא תופי םינפ רבסב
 ,ענענו ןכרה ,שולקה םווג םיעינמ ,ויקדרד וירחא ונע תישירח
 ךותמ םהל ןתינה רועישהמ םינהנו םיחותפה םהירפס יבג לעמ

 .הרישו ןוזלע
 לע הבוט חור הרשמו םהינפ תא החמשב הדחמ יברה

 תוצילעו תעדה תוחידבמ תוצצ תובוט יתשו םהילעו ומצע

 הניא םבר לש ותרמש ,םידימלתה .א -- לטנוי 'ר לש וחור
 םיעגרה םתואב ונממ חכתשנ -- ומצע יברה .ב ; הב תקרזנ
 ותשא סידיא שפנו ושפנ ןובצע חכתשנ ,שפנה תוממורתה לש
 ויתובשחמל חינה אלו ,הנה תורמ יכ -- הזירזהו הצורחה

 (ןולסה) "ריקלא,ה ,ךומסה רדחב :והודירטיש תורדוקה
 ,ל"ר ,העלבתנ התעדש עלעזייר ,הדיחיה םתב התיה "האולכ,,

 חוטישו םיקידצב ןוניחו ,םיאפורב הלאש ,תוצירהו תוחרטה לכו
 םתבל אפרמו הכורא הלעה אל הז לכ -- םישודק ירבק לע
 םיסחימ התלחמ תביסל) החפתשנ אלו התטתשנש הללמואה

 עלזיירו האנ רוחב םתיבל ,ומותל ,סנכנ םעפ :ייטנמור ערואמ

 -תנשמו ...בוט קבדל הבלב הרמאו הל םיכדשמש ימל ותבשח
 תחיתפ ידמו וב תוגהל ףסותו החור העזעדזנ התועט התלג

 .(..."הנתח,, ינפ רחשל בנשאה דעב התיה הפיקשמ תלדה
 -- רומזמ רישב החישה -- האכנה וחור לטנוי לע חונב

 .ותויחמומב םסרופמו היה זירז תוצמ הדור .רחא שיאל ךפהנו

 םירחתמ השרובב תוצמ תייפאל םתיבב םיחספ ירונת ינקתמ
 וטהלתנ רונתה דיל ותבשב .םהירונתל לטנוי 'ר תשיכרב ויה

 קספ אלש ורומזממו דימת שאה תובהלמ -- הנשמ טוהיל וינפ
 המש ,ךרדה םא לע,  :רמוא יוה -- 1! רישה והמו -- ויפמ

 -ועמה תושגרנה םילמה ..."םיניע תלילכח תנשוש תללוגתמ

 ברק בצוחה ,ןוולמ הגונה ןוגינהו ,םיבר םימחרו םיעוגעג תורר

 אלמלאו ,העש התוא תועמד לש ןיעמ ויניעמ וריגה תוילכו

 -ועמדב ומצע החשמ היה -- ויניע רוקמ ושבייש רונתה יטהל

 ,הנשושל םילושמה לארשי תיב תלואגל םיזע םיפוסיכמ םא .וית
 יתיער ןכ םיחוחה ןיב הנשושכ,, :המלש ירישב רומאה רבדכ
 לא העיגה םרטו "...רעסמ תפדהנ,, איה ןיידעו -- "תונבה ןיב
 ויגיגה םינותנ ילוא ,וא .תפסכנה הצרא לא -- "הנג ןדע,,

 תדלומ הנשוש ,תרחא הנשושל וללה םיעגרב לטנוי 'ר לש
 ותדיחי ותב איה עלעזייר -- השוריפ הנשוש ןיאה ...ותיב
 ּולבהמ ..."ןוילעה בוחר,ב ותיבבש האלכ רובב "תלבונ,,ה

 םיבהלושמה וינפב חיטמ ןבולמהו רמוקמה רונתהש ףשורה
 .ןרוקמ שבייו ויניע תועמד וברח

 תא חקל םשמש בוסוק רצח לש הדיסח ,בוט םוי ףסוי 'ר
 ובל רמב דומעל חכו תעדה תוחידבו ולש לארשי תבהא
 ןתודול תוצמה תא ול םישיגמה תוקוניתל םינפ ריאהלו

 םהיפל בירקמו הבר הביחב םהייחלב היה טבוצ .רונתה ךותל
 התיה תחא אל ."הליפכ,ב הלספנש הצמ תסורפ םעפ ידמ

 תדילסב ,המח הדועב הצמהמ הפטק לטנויש תאז הסורפ

 .ולש תירחש תפ ,ש"הוכל הטישוהו ודי תועבצא

 קודקד תודמול השרוב תונב

 דומלל ןריע ןב ןרבחל לארשי תיב תורענ תכלב יהיו

 תוכופהת רוד :הלודג האנק תודמלמל אנקיו רבע תפש תרות
 החפשממ םיתשו תיבמ תחא הרענש הז ליטנוי דומל .הז רוד
 שטייט ירבעו רודיסב ארקמ תודמולו לטיגל וא לרימל תוכלוה

 תומלע לש תותכ תותכ -- ןאכ וליאו -- "הניארו הניאצ ב

 תיבהו ונב יפמ הרות תחקל ףלוו 'ר תיבל רשי ךסב תורבוע
 ...ונוכמ לע דמוע ונדוע

 לטנוי רזוח תוצחל בורק םיגלשומה ףרוחה יברעמ דחאב

 ךילשמו ונכש ןולחמ אצוי קיהבמ רוא האורו ותיבל "רדח,,המ
 חלודב ישיבגב ץצונו ףרה אלל דרויה גלשה לע םיריהב םיספ

 ,ותבורק לחר הנהו ןולחב ץיצמ אוה םישמ ילבמ .ותארקל

 הרוסא .תמשורו התרבחמ לע הנוכר תבשוי ,תינניח הרענ
 ינב לע הלפנ המדרתש העשב וז הדלי השוע המ האראו אנ
 טמושו הלומ דמוע רשיהו בוטה הנכשו עגרכו ? םלוכ תיבה

 תועמדו הב ןיע ףיעמ ,הינפלש תרבוחה תא ,תושר שקבל ילבל
 ליטנוי רמוא ,המחנב הארא -- ויניעב תוצבצבמ וליחתה

 לש "תוצח ןוקית,, תכרוע הניא וז לארשי תב םא ,ושפנל
 הינפב םיחוטש ירושא בתכב םיאיבנה תפש תא אלה !שממ
 לע שדוקה ןושלו שדוקה ץראל הלעת ובש םויב איה הגוהו

 הנוכנה הכרדמ התוא אינאו התעד תא לטבאש יכנא ימ התפש
 הפיו בוט לכה -- לחר תא לאש לאש אלא ! ? הינפל תללסנה
 ךתרבחמב םיכורע וירוטש הז קודקד יל ידיגה לבא -- האנו

 דע תרבודמה הפשה תעידיל ךל אוה ץוחנה ,תובוצקה רדעכ
 תעדל ךירצש ןיבמ ינא +? ורובע ךיניעמ הניש רידהל ידכ

 לבא ,ב"ויכו דיתעו הוהל רבע ןיב ,הבקנל רכז ןיב לידבהל
 הז המכ...ל לעופה תיטנ לע הרדשה תמוקעו וג תנוכר תבשל

 תעדל הכירצ תא .ףוס רבדל ןיא אלה -- םינינבה תעבשל --

 .ייארזע ןבא,, וא "ק"דר,, תויהל תבייח ךניא לבא רבדל

 : רמאתו ליטנוי תא לחר ןעתו

 הקברו רזעילא תשרפ ילש רדחב םויה ונדמל לשמל הנה
 -- "האתשמ שיאהו,  קוספל יתעגהשמ .י"שר שוריפ םע

 תא הניבה רבכש ,המרעב לחר הלאש ,עודמ .וילע יתגלד

 הלמה שרושבש לובלבה ינפמ וניבהל השק יכ .וגולידל םעטה

 וגימאהב ,הנומ בוטה י"שרש תוברה תויארהו "התש,, "האש,

 המל בוטה ינכש הדות וישכע .הכלהכ ותוא םיניבמ ונאש

 תואבומה תואמגודה תא חתנל הליחתמ לחרו ,קודקד תדמול ינא

 תופסותל םישרשה ןיב הדירפמ ,הז השק קוספב האוושהל

 רחאל ,שרפנו העתנ אלש ןשרפה תנווכ תא ליטנויל הריבסמו

 "האתשמ שיאהו,, -- "!ינודא ,התש,, :רזעילאל הקבר הרמאש

 תיקודקדה העיריה לכ תא י"שר סרופ ךכיפל ,התוש שיאה --

 .וז תועט עונמל ידכ
 ומצע תא ליטנוי אצמ לחר ידי לע רבסהה ןתמ תעשב

 "האתשמ שיאהו,, : ומצע לע ארקיו רזעילא קשמד לש ובצמב

 י"שרב יקודקד קוספ ןיבהלו דומלל הליכשה השרובמ הרענ

 חילצה אל קיתוה דמלמה ,אוהש המ ,םישדח רפסמ תצורמב

 ןעיו ולש תיתודמלמה הריירקה ימי לכ ךשמב ותעדל תדרל
 ישעת השע .וחילצתו הז ךנוצרבו ךחכב לחר ,יכל :'הל רמאיו

 .ילכות לוכיו
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 לארשי ץראל הלעש השרובמ ןושארה ידוהיה

 לארשי ץראל ולעש שי'הוכ לש םיבסה

 ויתונבו םישנ ואשנ וינב ,םייח םהרבא 'ר ןקז יכ יהיו

 םיבוט ךרדב וכלהו תונבו םינב םה ףא ודילויו םישנאל ואשינ
 התמ -- ותונקז תא השייב אל םתודליו םישנאו םיקולא םע

 עיגהו םימיה וברק הנה :ובלב רמאיו .םייחב ותיער ,ותשא וילע

 ובלל רדח ןויער .ימצעל רמולכ ,יתיבל ינא םג השעאש ןמזה
 .ןויצל היילעה -- התיבש וב הנקיו

 תיראש תא תולבלו ויתובא ץראל תולעל ושפנ הפסכנ דאמ

 רמא .התמדאב ,ומוי אובב ,רביקהלו תפצ שדוקה ריעב וימי

 הינאב דריו וילטלטימ תא רורציו ויתוליבח תא לפיק -- השעו

 אוה ,ןוכיתה םיב גלפיו ךירטשוא תנידמב רשא טסיירט למנב

 וטוטיש .םימיו -- םימש ידיב ולרוג תא רוסמיו לודגה םיה

 דוע םע ותכילוה םישרפמ תיינא ירהש ,הקתפרהל התמד םיב

 םילג ןיב םתניפס הלטלוט המילש הנש .רעוס םיב םיעסונ
 ירמאיו םהילע ולע םילושחנו םתפיקה הרעס חור .םיפיצקמ

 -לבתה םילבוחה תמכחו רוכשכ ענו גח םיה התלוצמה םדירוהל
 יוצק לע שורפ ונוטלשש 'הב ונוחטב הלת םייח םהרבא 'ר .הע

 התשע ותלפת .וילג ןואש תא תיבשהל דיתעו םיקוחר םיו ץרא

 .וילג ושחיו הממדל המק הרעסה -- הישות

 .םי בלב דדוב יאל ךומס םמצע תא ואצמ ופעזמ םיה חנשמ

 טושמ-תריס םתארקל תאצוי יאה ןמו םיטעמ םיעגר ורבע אל

 תודפו ותלואג לע הדות ירומזמ רמול קיפסה אל .הב םישנאו

 םהינפ ילבקמב יכ ,יודיו תרימאל ותלפת הפלחוהש דע ושפנ

 .םה םי ידדוש :םהילא אב -- ורוגי רשא תאש ,םילוצינה וליג

 לע וטעש םהו ,לזגו הזיבו דוש לע םייחה ,םנושלב ן'טאריפ

 ,םלוא .יאה לע םולעהו םוספת ,תינחצר םיינש תפישחב םפרט

 אל יכ 'ה ידסח,, -- ושפנ רמב םחנתמה ןנוקמה רמא ךיא

 תא םתוארב םידדושה ןכש ,םהמ םמצע ומילעה אל -- "ונמת

 טושל םהל ונתיו םהמ ופרה ,םהידיבש בוקנה םרורצו םיינע

 .לכאמ יכרצו םידגב םהל וקינעה ףאו םכרדל

 םייח םהרבא 'ר עיגה השרוב תא ותאצ םוימ הנש רובעכ

 המילשורי הלע םשמ .ץראה רפע תא ןנוחיו ופי לש הלמנל

 םיב ןיב היבשב םינותנה לארשי תרצ תונתלו וחיש ךופשל
 ,םשמ הזז אל הניכשהש יברעמה לתוכ ינפב ,השביב ןיבו

 : םישדק םדוק ולוכש רישב ותאובנב ךלמה המלש רמא ןכ יכ

 (שרפל הארנ) תונולחה ןמ חיגשמ ,ונלתכ רחא דמוע הז הנה,

 "םיכרחה ןמ ץיצמ -- ומע לארשי יללח תא האור ת"ישה --

 םשמו .םתולג תוצראב םש םיפרשנהו םיכרחנה לע הפוצ --

 -סמהו דוסה ישנא ,אירבחהו שודקה י"ראה לש ריעל ,התפצ --

 ,הנדע ול התיה ותולב ירחא וירוענ רשנכ שדחתנ םש .ןירות

 .הינשב השא אשיו

 תורבק ןיב עיספמ םייח םהרבא 'רו ןמז רובעכ םויה יהיו

 שקבל ןוילע ימוחר לש םדובכ ןכשמ לע חטתשמו םישודקה

 -רטנואמ ונתוחמ הנהו -- םתולגב םיקמגל רשוי תצילמו הריתע

 .לשיפ םירפא 'ר אוה -- וינפל דמועו בצינ -- השיו

 וב הריצפהו הצנירפש ותשא ובל לע הרביד תובר םינש

 תוליסמ האצמ תולעל הבשחמה םנמא .לארשי ץראל תולעל

 םיתניבו אוצמ תע דע םויה תא החד-החדש אלא ובבלב םג

 לשיפ םירפא 'ר לש ורעצ היה לודג .המלועל הצנירפש הקלתסנ

 רדנ רודיו ותשא הצנירפש לש היתורצפהל העש אלש ,ךכ לע

 ותאצ ינפל .הילעל ןנוכתיו -- ותיבב רתוי ומצע תוהשהל אל

 תיינא ,התיה החונ םתגלפה .ופגב הלעי אלש ידכ השא אשנ

 םימי בבלב ,ךרדב המה ,הנהו .תוחונמ ימ לע םתלהינ רוטיק

 הינשה ותשאל הל התלגתנ ,הצנירפש ,הנושארה ותשאו --

 הצרא העיגמ תאש דעש יעדת עודי :הל רמאתו ןעתו המולחב
 ...ךינפל יתעגה יכ ,הב תנכוש רבכ ינא --

 הבהא הסנכנ שדוקה תמדא לע םינתוחמה ינש שגפיהב

 םהיניב דוס וקיתמה ,םתודידי הקזחתנו םתברק השדחתנ ,םבלב

 וליבו תפצב תיב םהל ונקו םפסכ תיראש תא ופרג םמצע ןיבל

 הבישבו ,תועירו הוחאו הבהא ךותמ םהימי תירחא תא וב

 .הלעמ לש הבישיל ושקבתנ הבוט

 ןיב ץחלגו קוחדה הז תיבל היה המצע בר הכישמ חכ

 תוליפאה היתואטמיסמ הטמיסב רדס אלל םייורשה םיתבה

 וחבתשה םיבבלנה ינש לש םהינב ינבו םהינב ןכש ,תפצ לש

 םתולעב .תולעל וליחתהו וב ורקיתהו תפצב רשא םתשוריב

 ,לארשיב ונל תיב :ורמאו םהיזח לע רשוא לש הואגב וחפט

 ץולחה .הצרא הנושאר ולעש ונינקז-ינקזמ הטילפ-תשורי

 ןב 'ילדג תב הטיימ התיה וז החפשמ ינבל ,הנחמה ינפל רבעש

 ףכית .לשיפ םירפא תב המולב ותשאו (ינשה) םייח םהרבא

 ןוצרב .התשורי תיב םולשל הלאשו תפצל הטיימ התלע האובל

 -תחמשבו "ובאט,,ה ירפסב םיכפהמ היריעה ידיקפ וליחתה בר

 דיתעש ףסכנה ןשוקל . הטיימ התפיצ חור רצוקבו ץק"ןיא

 | .לארשיב בשומ תיב הל קינעהל
 החטתשנ ריעה ראתימ-תפמו תוטעמ תועש ואצי אל

 לש הפוקת .קלסל הילעש םיסימה ןובשח -- התאו הינפל
 .ויתובוח תא קלסיו אוביש וילעבל הז תיב ןיתממ תורוד השלש

 הבזכנ התלחות .ףסכל אצומ ןיאב ונממ הדי תא הטיימ הקליס

 אלל האציו הבורק תלד המצעל השליב .הסמנ םימכ התוקתו

 אל תפצבש תיבה תואג ,היבורק בלמו הבלמש אלא .בוש

 תיב תא וחנזש םתובא תשרומל תויוטנ םהיניע ןיידעו הרס

 אבסה תיילעל תרוסמה .תובאה תדמח ץראל ולעו םתדלומ

 .הונעמש היפמו הנורכז רצואב התיה הרומש

 דלפנייטש רעזייל 'ר

 ותומד הטלב השרובב םיקירבמה הלהקה יסנרפ ןיב

 השרובל עיגה אוה .דלפנייטש רזעילא 'ר לש דובכ תרמואה

 דימא םדא ,לירעפ םייח 'ר לש ותב חקול ,ונתחכ לעשטיסמ

 שובל ,ותוינוציחב האנ ,חילצמ םיצע רחוס ,וימעב לעבו

 היה הזכ -- ויתוכילהב רדוהמו ינרדומ יצח תויטנגלאב

 טיכלהמ םהל ויה אל ןיידעש םירפסב יקב ,רפס עדוי .רעזייל
 תעידי ןוגכ ,וב וקבדש "ליכשמ,,ה ינממסמ .דועו השרובב

 םימילשמ ויה אל וגוסמ רחא םדא םע .חבשל ותוא ונייצ תופש

 רדוסמ ןקז .הצחמ לע הצחמ גהנמ וגהנ ,ותא -- השרובב

 -- ויתוצקב ול תוגזמתמ תומודמ תואיפ (רצוקמו) רדוהמו

 המ לע ול שי יאדוב יכ ,ויתודמ ירחאו וירחא רהרה אל שיא

 ןייעמ והואר כ"היבבו למיירטש שבח דעומו תבשב .ךומסיש

 סנכוהש וימח יקסע .ץרא ךרדו דובכ וילא ושחרו ארמגב

 םיצעה רחסב ירחסמ עדימ סומעו וילגר לע והודימעה םהב

 השמ םע תופתושב) ומצעל הנב ,ליח שעיו ומצע תושרל אצי

 .ץרעידב ךומסה רפכב םיצע תריסנל ר"חיב (ץיבוקשומ
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 דלפגייטש רעזיילש העומש האצי השרובבו םויה יהיו

 ומוסרפ תא איגשה תיבה ןינב .ותחפשמ ינבל המוח תיב הנוב

 יאנתב תצק) ולצא ודבעש םיידוהי םילעופ .דימא שיאכ

 ואצי ,םהה םימיב הדובע ינתונ לצא םיחוור ויהש (לוצינ

 םכשמו םינפ רבס םהל ותוארהב החמשב ותיבב םתדובעל

 ילעופ ןיב תונמיהל ול ןמדזנ ש"הוכ םג) תועירבו הביחב

 םיאנבה וקקזנשמ :רבדה עריא ךכו םילעבה תעידי ילב ,ןינבה

 םהרבא םק השרובב וגישהל השקש ןינב רמוח ,קדה לוחל

 ןוסח רוחב (השרוב לש םינויבאה ףולא לש ונב) רבורג ןסינ

 ליאוה .ריבגה תיבל לוחה תקפסאל ןלבק השענו המזוי לעבו

 ףסכנה לוחה תא םהיניבמ איצוהלו תורורצה יופינל הרבכהו

 תא ןורחאה ריכשה ,תורושה בתוכ ירוה תיב לומ הנקתוה

 לש רכש דעב ("םידבע דבע,, ןיעמ) יופינה תכאלמל ומצע
 ?ש הדובע םויל -- לוצינ לש ונב ןב לוצינ -- םיאיל שמח

 \ל אוה ילמלאש בוטל "ןלבק,, ותוא רוכז ,םרב .תועש 2

 התיה םיאשרובל יכ -- השדחה עבטמה לש התרוצ עדוי היה

 ידיב ץרפנ ףסכ ןיאו םינמורה תסינכל הנושאר הנש תאו

 שמח ןב רטש הנהו -- רטוז לעופ לש וידיב ש"יכ ,םידוהיה

 ,טופדה שבכמ תחתמ אצי הז ךאש ,קירבמו ץצונ "תוירא,,

 ססונתהש הז םינבל תיב .ויתועבצא ןיב שרשרמו רפרפמ
 ;:שרובב יעיבשה היהו ינרדומ ילכירדא ןונגסב יונב הראפתל

 יריעצל ינויצ דעו תיבל םימיה תוברב ךפה ,ץעמ הנבנ אלש

 המכ סינכהל יאדכש ,הז חקיפ ידוהי ןיבהל ביטיה) יחרזמה

 ןיב תושחור תונב עבראש ,ותיב ךותל םירוחבה רחבממ

 .(וילתכ

 ירודהו תינויצ חיר ימשובמ תיבהמ וללה ואצי םעפ אל

 "םיבהלנ םימואג, יוור ברע רחאל ,ימואלו ינחור גנוע

 ההימכהו שפנה-תאשמ ח"ע וחרצוהו השרוב ןונגסב ונ"מאנ,,ש
 רעזייל עדי תודיריו תוילע .רעונה ינב בלב המעפש ןויצל

 .ותוינויצב רתויבו ותוישיאב טלב ,הפפכנ אל ותמוק לבא --

 םירוענה ינב והוריכה הזכ ,יחרזמל הטונו קהבומ ינויצ
 -םהרבא ,ץיבוקשומ השמ םע דחי םפינסב תונויצ ופיטהב

 דבכנ חרוא .רטכורפ ץריהו ןומולוס ר"ד םיתעלו הטאר יבצ

 רעזייל --- ב"ויכו ףושיב ןוגכ ,השרובל אב תירב ינבמ אלש

 לדיירפ ותשא .חרואה תפשב והכריבו וינפ ילבקמ ןיב היה

 םינפ רבסבו הקדצה השעמב ,םהינב ךוניחב ודגנכ רזע התיה

 החפשמ לש הכרד .התבי ןתפמ לע םיכרודה תארקל האב
 .לארשיל ולעו תפותהמ ולצינ הינבמ קלח .התיה ץיבשוא --- וז

 הטאר יבצ-םהרבא

 רשג לא ילגר ינוליבוה -- האושה ירחא השרובל יבושב

 'ר לש ותיבל ינפ תמגמו הסורטיקל וירבוע תא ריבעמה ץעה

 וליחתה םירימס שפנ ןוילכו ההימכ תשוחת ,שריה םהרבא

 תא וב וקקש םינויצ םייחש ידוהי תיב ותוא :יברקב םיפרפרמ

 ןוראבש ןייטשנזייאל "'לארשי רצוא,, ,ותיבב יתארק "םלועה

 הירוטסיהב ירועישו "יתושרד,, תנכהב רוקמל יל היה וירפס

 יחרזמה ידומעמ דחא וב ררוגתהש הז תיב .השרוב תונבל

 היה ריעצ ךרבא) "םינקז תראפת,, תניחב םידומע ,השרובבש

 ורואל רענתמה רעונל םעונו ןח תיוול ופיסוהש (םינשה ןתואב

 הז תיב -- השרובמ יחרזמ-יריעצ םהו יתד-ינויצה ןויערה לש

 םירוה אלל ,וכותב תויורש ויהש היתושפנמ ןקורמ דמוע

 קר הרייתשנו רצה הליכ םלוכ -- םידליו םאו השא לוטנ ,םינקז
 .הטאר יבצ םהרבא 'ר אוהו -- םהמ תחא שפנ

 וירדח ,וידעומב דדוב ,ותטמב סנוכמ חנומ אוה הנה

 הבוטהו הפיה ותשא הקבר .הנניאו םדא שפנל םיעוושמ ויתוריק

 ,תע םרטב המלועל הכלה -- הינפ לעמ השמ אל הקוחצ-תבש

 לדוג תא שריה םהרבא יל למיס העש התוא .הערה ינפל

 ,תולעל הכזו םייחב ואשנ אוהש םא השרוב לע דריש ןוסאה

 לבא ותיב תא שדחמ תונבלו הצרא תולעל וב ץירמהש אוה

 .ולש תא השע "ידבל יתראשנ ינא,, ארונה ארקמה לש ושוריפ

 העוטנש ץראה תבהא תוכז שריה םהרבא 'רל ול הדמע
 ותיבל רוזחל תופרוטה תויחה ינרפצמ לצניהל ובלב התיה

 דישמה ,שדחמ ותחפשמ תא םיקה .ותילעל םשמ ןנוכתהו

 'ה ןוכש קרב ינבב ותבשבו הדובעו הרות ןויערל ותוריסמב
 השרוב יאצוי לש הנושארה הפיסאה תא ש"הוכ םע דחי ןימזה
 יניינעמ םינינע המכ רוסמל קיפסה דוע .היליעפמ דחא היהו

 השרוב רפס תביתכל םיצרמנה םידדועמה ןיב היהו השרוב
 .ותחפשמ רובע דובעלו גואדל ןוצרהו ץרמה אולמב ודועב

 .ךורב ורכז אהי -- ץראה לכ ךרדב ךלהו וחוכ וב דמע אל

 הטאר יבצ םהרבא 'ר

 רהוז ךרבאכ השרובל ואובב
 השרוב רפסל איצמה וז הנומת
 ,ןתיאה לארשי 'רד ברה ידידי
 הטאר מ"רגה לש ותב חקול
 רקי םדא תחכש עונמל ,בייש
 .הז

 ירוביצ ןקסעו חלוממ רחוס
 רטכורפ ץריה 'ר

 ןיבש הפוקתב השרוב יסנרפ לש תוטלובה תויומדה לצ

 השרובב וינפל ךלה ומש .רטכורפ ץריה 'ר הנמנ תומחלמה יתש

 קחצי 'ר ויחאו אוה וחתיפש םיצעה רחסמל תודוה הביבסהו
 ילעבו םיצע ירחוס דוע השרובב םנמא ויה .םדיב חילצהש רחס

 לש םתרסנמ תיבש תויה אלא ,םידימאכ םיעודיו תורסנמ

 םיאשרובל היה הארנו רפכה יככותב םקוה רטכורפ םיחאה

 םיצעה ישרקו תורוק לש םתקירפו רשגה לע םבושו םרבעב

 תיטרפה לזרבה תליסמ לע ולבוהש תונורקמ םהיניעל התשענש

 תא התלעה תאז אדבוע -- אשמה תולגע לע םתנעטהו םהלש

 ביבחו ץריה היה תוכילה םיענ .ץעה ינתשרה רתי לעמ םמש

 תלבק םשל וילא םינופה לכל ןזוא הטמו םינפ. ריבסמו החיש
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 ןבוי וילאמ .הלהקה יקסע םע תעדב ברועמו ,עויס וא הצע

 יכרצל ונמזמ שידקהו השארב דמעוה תמיוסמ הפוקתבש

 'ר היה ,השרוב ימשב תונויצה לש הנרק תולעב .רוביצ

 םחרוא היה .יחרזמה תעונתל הטנ ובלו הידהואמ דחא ץריה

 םיעובקה םימאונה ןיבו םהלש ןודעומב "יחרזמ יריעצ,, לש

 ,ולוק םג עמשנ ,רעונה ינבל תימואל הואגו תונויצ ופיטהש

 .דעומו גח ימיב םירבח תוחישב

 ותבשחמ ךרדבכ וייח חרואב םימש ארי ידוהי ותויה םע

 לש ותחיתפ תא הפי ןיעב הארו היה ילרביל ויתופקשהב --

 וליחתהשמ םלוא ,תוליכשמה ויתונב י'ע ינויצה רעוגה ףינס

 ברועמ דוקיר :ירק) ןקב "תועינצה רדג תצירפ,, לע םיננרמ

 המעט םמעיטהו רעונה ינב לש דעוה תיבל רהימו םק (ידכו

 .רסומ טבשו תיהבא הפיזנ הב עמשנש הלוגמ תחכות,, לש

 דדועלו זרזלמ ,הילעל הפיאשהו ותונויצ ונממ הענמ אל כ"כ

 השרוב ישנאל הגאד ךותמ ,הניטנגראל הריגהל םימשרגה תא

 םג .ינמז טלקמכ ,םתלואג םוי אוב דע היחמ םוקמ ואצמיש

 .הב דבכתנו השרובב ץריה 'ר בשחתנ תנרוקה ותוישיא תוכזב

 היה הנפתמ ,ותרזע השרדנו ותצע השקבתנש םוקמ לכב

 תונשב ,השרובל הקוצמה עיגהב .הכרעמב בציתהו ויקסעמ

 ןיבל ינמורה עשרה ןיבש "רצה רבעמ,,הו ןוטלשה יפוליח

 בישהל ץרפב דמעש רטכורפ ץריה הז היה ,ירגנוהה ןודזה

 .ךירדהלו עייסלו ץעיל ,המיח

 עגמב אבו תופתושה יקסע לש "ץוחה רש,, היהש ץריה

 רפכ תבוטל הז ודמעמ תא םעפ אל לצינ -- תונוטלשה םע
 ירופיס ןומה -- ביבא-לתמ רטכורפ םחנמ רמ ונב .ותדלומ

 .ויפ לע םירוגש םישקה םימיב ויבא לש ותונקסעב םישעמ

 םיינשב השרוב ישנא וריכה "תוכלמל םיבורק,,ה םינקסעה תא

 -- ץיבוקשומ השמ :השרוב יקלח ינשב וררוגתהש םהישנאמ
 ונייה ונב רסומש המ יפל ןותחתב -- רטכורפ ץריה ,ןוילעב

 יהלשב :רובצ יכרצב וקוסיעב תושק תופוקת יתש ויבאל

 תורדק-יפוטע הימיבו הינשה ברעו הנושארה םלועה תמחלמ

 שילש התליכש ,ונמע יפלכ תירזכאה המחלמה לש

 תא תיחשמה ןטשל הב השירפה השרובש ,ידוהיה םעה ינבמ

 ינש לש םהינב ןיב השוטנ תקולחמ .הידוהי לש הבור בור

 לכו ,םהיזוא תבוחל ושענש םישעמ תצקמב םירכזנה ,םינקסעה

 וז תובלתשמ םהיתולועפ .הרוכבה תוכז תא ומצעל ךשומ דצ

 .םיעודיו םינומלא םיליעפ תורשע דוע םע תופתושב -- וזב
 ץריהו השמ ולעפ ףא םיתעלו -- םוסרפ םולשת םיעבות םניאש

 לכ רכזלו בוטה םרכזל דומעת ,הנומאב םקוסיע הזו אתווצב

 הכישחו לפוא ימיכב הבוט ימיב תעייסמ די טישוהש ימ

 .ונברקמ שומי אל הפיהו בוטה םרכזש ,םירקיה השרוב ידוהיל

 רטכורפ ץריה ילתפנ 'ר





 השרובב תולכאמה

 םילדה ילכאמ ימענמ שאר -- סריתה
 השרוב דע הקניאה תודשמ
 ? הטח םחלו
 תומשה ךורב סריתה
 סריתהמ וניכהש םידיזנה 12
 הטילוקה תא ןהב ותפילש תוארפרפה 0
 (סרית חמקמ הסייד)

 השילוקל הגרדב ינש -- המדא יחופת
 םיאופתהמ וקיפהש םימעטמה םהמ
 הואת ץימ ךיחה אלמתמ ועמשלש םידיגנה ילכאמ
 םכחל ומעטש תוריפה
 הידוהי ןחלוש לע ולעש תוגועה
 םיגד
 ץ - ימה םטירפת תא ומילשהש םיגדה םהמ

 םיגדו ןיי ,רשבה ,תבשה תדועסל
 השרובב וגד דציכ
 םיגדב שי םיפתוש השלש
 "ףנכ רופצ לכ תינבת
 םיקרחה םלועמ
 "המהב לכו היחה
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 הרוצב םיכורע היריגרגש םיינגדה תחפשממ סריתה תאובת

 ימיב הכרד התשע ,לבורטציאה יומד לובשאב תירטמואיג

 הקירמאמ ,תידוהיה השרוב דסויה ינפל הנש םישימחו ,םיניבה

 תולגרמל ערתשהש בושיל םג העיגה הידודנבו ,תימורדה

 הלא םיריגרג ושמיש םהייוליגל תונושארה םינשב ,סורטייפה

 ואצמ רשאכ קרו תיבה תופועלו המהב לכאמל אופסמ

 םהמ םינוש ןוזמ יכרצמ תנכהב לחוהו ןלימעב םה םירישעש

 ראש ךותב התנמנו וז הבוהצ האובת לש התובישח התלע

 .הדשה תואובת

 ינישל םימודה בהזה יריגרגל היניע האשנ אפוג השרוב

 תונחטה הרשע םיתשבש םיחירה-יניש תחת םיכפוהה םידלי
 היניערגש רחאל וז ץיק תאובת .סריתה חמק אוה -- חמקל הבש

 לש הלושיב תדמתה תא חיטבמה חמקה קש -- ושביתנ

 ,הווזמב וא תיבה תוניפמ תחאב ודמעב ,הבוהצה השילוקוז

 םעשעישו ,םבבל תא ץמיאו ,תיבה ינב לש םחור תא עיגרה

 שימי אלו הלכי אל הז קש ,םקוח םחל םהל ןוכנש הוקתב
 רפסל םיעדוי וז האובת תרותב םיאיקבה .הגילממ תושעמ
 .סנרפמו ןזו םיקחרממ אבש הז ןז לע הברה

 / םיריגרג-יבוהצו / םיריעז םילכורו / םיריבג םירחוס

 -יבעמ םיחירבו / םיריע לע םיסמענ / םירינמ םתדרב

 םתוא ושעו / םיריסב םיחתרנו / םירידל םיאבומ / םיר

 םימ חלמ קר / המע ןיא רבדו / המיעט הגילממ

 הבוהצ / הניבגב ולבתל / חמצה הז יאדכו / חמקו

 / הנינפ תנמשהש / הניבמ האמחהו / הניבלמ וא
 / הגישה השקי אל / הגילממב בלחו / הנינרמ הדועסל
 / השרובב יריעבו / םיכמו םיעושל / םיכלמ לכאמ איה

 .השרוד וניא ימ

 תרותב קרפ-יעדוי הוניכ ץיק-תאובת -- סרית תמק

 ולודיג םוקמב סריתה אלימ תטהולה וז הנועבש ,םיחמצה

 ,םילע יכורא ,םיקד םילועבג לש תורעי :םיבחרנ םיחטש

 וקיזחהו םויה חורל תישירח השויאב ועעונתה ,םהל הבוגש

 -ילותיחב :.םילתוחמ םילובשא-תוקונית תוקוריה םהיתועורזב
 םוחה רובגב .םהישארמ הציצמ הכר הצונ-תצינאו ,םילט

 שארבש הצונה .םילעה םיחתפנ -- הפיטעה דעב דוקיה רודחבו

 ,םילגתמ ,םימודא-םימותכה םהינווג קרבב םיריגרגהו לוכשאה

 -הדשל ותיב ישנא תא סנכמ רכיאה .העיגה ףיטקה תעש

 םיכילומ העסה-ילכ ראשו תוחתמאו םיקשו תולגעו סריתה

 תא ויה םינמוט השרוב ירכא ;הנרוגה ףסאנה סריתה תא
 טרפ םינגד החימצמ הניאש םהיוכ תמדאב סריתה ינוערזו
 םנג יחלק םגו םהיסוס תא םהב ליכאהל ,לעוש תלובשל

 םהשכ םילחג ג"ע ולצינ וא םהיתורדק תא ואלימ םיבוהצה

 תורשע ועיגה םתנש לכאמלו ,םתדועס תא םהב וחניקו םימלש

 םשמ .היברסבמ אבוהש סרית ,השרובב תבכרה תנחתל תונורק

 -- תיבה לש וסנרפמ ,רפכבש תונחטלו תויונחל והוריבעה

 יאשרובה ול ךלהתמ ,דמע סריתה חמק קש ותגאד שארב

 'יסריתו ךשמו ...תפי יב,

 םילדה ילכאמ שאר -- סריתה

 םילקוש וא ול םידדומ םש "יאלאמ,, רכממ תיבל ותסה ישדחב

 ,(םלשל ותלוכיכו) תאש ותלכי תדמכ תפסכנה האובתה תומכ
 .הבורקה חמקה תנחטל ותכילומ וכרד םשמ

 לע הנחטה תסכרפא תא אלימ הז ןיזמ האובת לובי

 הלעיש ידכ הז קריב םהינג תא וראיפ םידוהיה םגו היתודג
 רמוש הובגכ -- המוקה ילפש ונג תוקרי לעמ םמורתיו חמציו

 לשבו ךר ודועב לכאנה ,סריתה הואת לכאמ ותוא ."םהילע

 -- ונעלבי ופכב ודועבו םילשבמה ריס ךותמ ףטחנ ,לשובמו

 ודימעהל וליכשהש םיטפרקה לבח יבשותל אוה םילד לכאמ

 הואתו הארמל דמחנ ןוזמ .םקוח םחלל וכפהלו םטירפת שארב
 .לכאמל בוט -- רקיעבו םיניעל

 האובת ירחא םתוטיהל שרומרמב םהיחאכ השרוב ידוהי
 הניבוקוב ידוהי םהינכש יפב דחוימ יאנג יוניכ םהל התנקה וז

 םחל םלכאמו ויה םידימאש חרזמ-ןופצמו חרזממ םהינכש

 ונויכ םא ."סרית-ישאר,, :רמולכ ,"פעק-יאלאמ,, -- הטיח
 המהב לכאממ עפשוהש ,וכותבש המו שארה לע הז יוניכב

 ןכש ,תמאה ףוליסו םהידיב התיה הרומג תועטש ירה -- הז

 םיברש םג המו ,לכשה תופירחב םהילע ולע םיאשרומרמה

 תצקמ קרש הניבוקוב תמועל ,םהיניב ויהש הרות יעדוי
 "סריתה, תא ושרדו ושריפ םא אלא .םדיב םימעה תמכחמ

 תובר תוגאד והואלימו סריתה ןויגה וגה םהישארש :וטושפכ

 ;תמאה לא ונוויכו ויה םינתעדש ירה -- ותשיכרל ויניעלגכ
 , .(תוגאד) אלמ ונייהד ,סריתל ארקיי יאלמ ,יכ

 השרובב הטח םחל

 הטחה חמקמ םחלה תיישע ןפוא ראתלמ ונא םירוטפ

 עודיש ינפמ תישאר -- םימעט ינשמ תאזו ;םינגד ינימ ראשו

 והשעמ ךכ תומוקמה רתיב והשעמכש ,ותנכה ךרד ידמל

 ,הז בושח רונת -- הפאמב ןינעה ןמ וניא -- תינשו השרובב

 וא תולוגעה תומוחה ויתורככמ הסגנ היסולכואה תיצחמכש

 םנמא .איהש הרוצ לכב תויושע וא תוכראמה תונבלה תולחה

 לוגלגו ,התסיע תשילב השאל השרדנ הבר םייפכ תנובת

 םירמשהו ,יונק חמקהשכ אלא ,היתולח תעילקו ,היתורככ

 לוביקל היונפ הבירעהו ,ססות רואשהו ,יוצמ חלמהו ,םינכומ

 הדי תחתמ איצותש תיבה תלעב לע הקזח -- "םינימה תעברא,
 .ןקותמ הפאמ

 הל דומעת שיאבמ רתוי השאב הנתינש הריתי הניב

 ,ליח תשאל תראפת םהש ,הכרב ימחל התייפא תיבמ איצותש

 ,רקובה רוא םעש ידכ היפכ ץפחב שעתו הליל דועב המוקב

 המחו הירט תפ ואצמי ,םתליפת תיבמ הינבו הלעב בושב

 הנוכמה הדבז ידכו ,בלח ילפס תפקומ "לצעלפ-םאלפ,, ןירוקש

 םהב תונהל ןחלושה לע ולעוהש הניבגו האמחו ,"טסיפמאק,

 םהילע קספ רבכו .ךכב ןיא הבר המכח -- תיבה-ינב תא

 הארהו התשו לכאיש םדאל בוט ןיא..., :וקוספ תא םכחה
 ."איה םיקולא דימ יכ ...בוט ושפנ תא

 היסולכואה לש הינשה תיצחמל הנותנ וגתעד ונא
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 ,הינויבאו השרוב יינע -- םהו םיעצמאה תטועמ ,תידוהיה
 ברעל תבש ברעמ לפאה ורוח ךותמ ץיצה ונוממש -- רונתהש
 :"שדוק םכידי ואש, תליפת התלע אל םתפש לעו ,תבש
 ינפמ התחדנ "איצומה,, תכרב .ותירחא דע עובשה תישארמ
 .םהיפ לע הרגתשנש "היהנ לכהש,

 תבש תודועסב םהל הכרטצנ הריתי תוריהז -- ךכ םושמ
 ,הילע חרמנש ןומלחה ןוגב הקיהבהש ,הלחה ןיע קרו ,דעומו

 תשמחמ םחלה םוקמב .הכרבב ועטי אלש םיכרבמל םהל הדמע
 תעבשמ דחא לש ומש הלא לש םנחלוש לע הלע םינימה

 השרוב .סרית אוה ,םהבש ריעצה -- חונ ןב תפי לש םינבה

 לש וינב ינבמ דחאכ לבא ,סריתה תא הריכהו העדי םנמא
 תבשבש ,םהיתוצראל לובמה רחא םייוגה ודרפנ םהמש ,חנ

 תאירקל השרוב ידוהי םהל וניזאה הרות תחמש רחאל הינשה

 אלו םהל םירזה תומשה םיעבש תא :חנ תשרפב ירישע קרפ

 ומשב םש וארקי ,לארשיל תולעל םידיתעה םהינבש ורעיש

 םחלו םמוי םחל םהלש הדמחה לכוא תא םהמ דחא לש

 ."יאלאמ,, השרובב םינפל ארקיי םויה "סרית,,ל יכ -- םליל
 דומעלו תולעלו השרוב דע ץופל סריתה לש ולרוגב לעיו

 ארקיי יאלמ יכ סרית םשב אל לבא ,םינב לכאמ שארב

 .השרובב םג ורכז הזו הינמור תוצראב ומש הז -- ול

 השרוב דע הקניאה תודשמ

 :םלועה ימי ירבדב 1492 תנש תמשור תוערואמ השלש

 תאיצמ (ג ;הקירמא יוליג (ב ;דרפסמ םידוהיה שוריג (א
 השרוב האלמתנ אל אינפסא תודהי לש הנברוחמ .סריתה

 ץראל ;ןוכיתה םיה ףוחלש תוצראב וצופנ וללהש ,תידוהיה

 לבא ,ןהיתש תלודג ימיב וליפא השרובמ ועסנ אל השדחה

 ףאו םוקמה יינע לש םשפנ היחה השרובב -- ינאש-סריתה

 ,םירחאה וילכאמ לע -- ושיגהמ םהידי תא וכשמ אל םירישעה

 לש ובתכמ תא וארק אל םה .םהיפ לא ,םיברהו םיבירעק

 יבשות לכו םיעט,, אוה אצמש סריתהש וב דיעמה סובמולוק

 םנושל לע תאז ושח םיאשרובה ,םה -- "וילע םייח םוקמה

 .הז "לכוא םעטי םכח,, יכ

 לובמה רחא סריתה םש ערזנ ורפ יבשות תרוסמ יפל םא

 ונב-ןב סרית היה םאה ,תויחא עבראו םיחא העברא י''ע)

 ירקוח ןיידע ונע אל ךכ לע (ב ,כ 'רב) ךמל ןב חנ לש

 םילכוא םינקיסכמהו (!? סריתה יערוז ןיב אוה ףא ,תוינומדק

 םמצע תא ומיעטה השרוב ידוהי ירה -- הנש םייפלאכ ונממ

 (..הלכ לובמבו לחה לובמב) .דבלב הגש םישימחו םייתאמ וב

 היציניו-תינוא :השרובל עיגהש דע וילע ורבע םיבר םילוגלג

 םחל,ל השענ היכרותבו ;םיתרכב ערזנ ; הפוריאל והואיבה

 -- ןקלבה תוצרא תא םיכרותה שובכ תעבו ,ימואל יייכרות

 םע .השרוב תא םג םכותבו םיטפרקה ירפכ תא סריתה שבכ

 "הרגאלפ,ה איהו סריתה תלחמ םג עיפוה סריתה לכאמ

 השרובב .וז הלחמב תוקלל ויה םילולע עוגנ בצמב וילכואו

 לבא "הלכטירפ, השענ וממחתהב ,סריתתש תאז קר ועדי

 .ולח אלו -- ולכאו -- םתעדמ רצבנ הלחמה םרוג יהוזש

 תומשב ךורב -- סריתה

 סיאמ ;הינמורב -- יאלאמ : סריתל ונתינ תומש השלש

 ה שרוב ןורפכל

 תועיגיה הרשע"תחא .ולוכ םלועב -- זורוקוקו ;הינמרגב -
 םג ועגיתנ -- לוכאל תפ אצמש דע ןושארה םדא עגיש
 לש ןתעד הררקתנ אלו ,וחמקו סריתהמ םילכאמה תנכהב
 רשוכו םייפכ למעו תוחרט ירחאו ,השרוב תונב ,ליחה-תושא

 תיבמ ולא םישנ תומכח ואיצוה השעמה ןורשכו האצמה
 וניכהש ,לארשי יטבש רפסמכ ,ןילישבת רשע-םינש תולשבמה

 .החלצהו הישות בורב סריתהמ

 שימלאב (א :ב--א רדס יפל סריתה"ילכאמ םה הלאו
 ויה םירעבמ ,ץמחה תפירש ינפל ,חספ ברע (איסימולורדנא)

 ,קותמ בלח םיחיתרמ ,םילכבש בלח ירבדמ תויראשה לכ תא

 ,םתוא הדבזו הניבג ,בויסנו םוק ,השפעתנש האמח ,ץומח בלח

 תיחיפצכ ךרעב המעטש השילוק תאצויו -- חמקב םיללובמ

 (וב לשבתנש ילכהמ ותורעיה ש"ע -- יוריע) ראזראו (ב ; שבדב

 בלחו הניבגו ,ןיליסורטפו םושו ,לצב תובנזו חמק תבורעת

 קסומה רונתב ותוא םיפוא ,תוקריה ןגו הוזמה הלעי רשא לכו

 (העיבשמ) -- הקרטאז (ג ;ונממ םעוטה ירשא -- ןובילב

 קצבהמ ןישועו דחיב ןישולנ הטח חמק טעמו סרית חמק

 תא -- "ןעפיז,, -- ןיפרושו םתוא םילשבמ ,םירוריפ-םירוריפ

 הדיעמ ןכ ןכ ובערי אל הילכוא לכ -- המח הדועב הסיידה

 םוקמבש אלא ,"סעקטאל, ינימ -- ךילזמערח (ד !המש

 וארו ומעט -- תבחמב םילצינו ,חמקה אב ,םיקסורמ םיא"ופת

 השילוקל קיפסה אל חמקה םאב -- רישט (ה ;םה םיבוט יב

 יחבטמב דוחייב יוצמ -- חמקב ןיטעממו םימב ןיברמ --

 םחל) טיורב-יאלאמ (ו ;בערמ םיעווג םניא ויאמוג םילד-ילד

 הז אובי ,הטחה חמק םוקמב -- ועמשמכ וטושפ (סריתמ

 | .סריתה לש

 רונתב תכשוממ הייהש רחאו םינממסה םתואב לולב

 ישנא בור לש אינע אמחל אה ,וכותמ םידור ,תוינבת ךותב

 השרובב) םעיבשמ וניא לבא וילכוא תא ליכאמה םחל ,השרוב

 איצומה םיכרבמ רשאכ -- תבש יתמ :לאשנשמ ,דליה הנע

 יוניכ (תינמורב "'היליש,,) -- סעטנישטאלפ (ז .(לכהש אלו

 לע ל"נה םחלה תסיעמ ץמוק םיחטשמ :הפי לכאמל הפי אל

 לילבמ קצבה לע םיקזוב ,הלע םתס וא ,בורכה הלע יבג

 -- יצח לע ותוא םידימעמו הלעה תא םילפוכ ,"ראזריו,,ה

 השילוק (ח ; בוט לכוא םעטי ךחהו--הכאלמה תא רמוג רונתהו

 -- רואיב הנועט הניאו -- סריתה ילישבת-ימעטמל שאר איה

 איה -- שרוק (ט ;םהיעמב תחלתשמ הכרב -- הילכוא לכ

 ןילבתמו םחלה לש וקצב תא (ןירכסב) םיקתממ :םיינעה תגוע

 תסנכה תיב יללפתמו הבורמ ותאנה .םעטה ינממסב ותוא

 םירטפנה תמשנל םהל םיקלחמש שרוקה לע םהידע ונתי

 לכאמה ,םהינש ידי םיאצויו ש"ייהה תיסוכ תא וב תפלל

 ישיבג (הקרטז האר) ךילדיינק (י ;תחא הכרבב ,הקשמהו

 וז לע תצקמב הלוע העיבשה תדימש םימב םילשובמ קצב

 -- לשובמ סרית (אי ;(עבשת אלו םהמ תלכאו) הקרטזה לש

 םתפעטמ תא םיריסמ םיכר םדועב םתפיטק רחאל סרית יחלק

 ;תטעומ םתעיבשו הבורמ םתליכא -- םתוא םילשבמו םהילעמ

 םהילכואו ,תושחול םילחג לע ותוא ןילוצ -- יולצ סרית (בי

 הניגנ לוק לבא ,םהיפ הצקב הפישנ ילכ יקיזחמכ םימוד

 -- הציצמו העילבו ,העימגו הסיגנ תימה םא יתלב ,עמשיי אל

 אלו ,ואב אל ןויסינ ידיל םגו ועבש אלו םיינעו םיונע ולכא

 ויה וליפאו "תכרבו תעבשו תלכאו, ללגב קפסב ולשכנ

 השק ,םשפנב -- "הציבכ דעו תיזכ דע, םמצע לע ןירימחמ
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 -- סריתה ילכאמ ירהש -- "תעבשו,ה םע םילשהל םהל היה

 ,ןירקרקמ םהיעמ וליחתה רבכו -- םהינש ןיב םדוע םהירוריפ

 ,םהל האב ךכיפל .םיימינפה םירבאה לע ולצ שרופ בערהו

 םהב תויחהל,, ,םימש תנתמכ "לכהש,, תכרב סריתה ילכואל
 םהב שי "עיבשהל,, אלו ,"תויחהל, קר לבא ."יח לכ שפנ

 תבשב וליאו לוחה תומיב הז לכ "םימלועה יח,, ךרובי ךכ לעו

 הנשד תבורעתב תאלוממ 'הקשיק, : תופסונ םהילע ותש

 וא ןמשב ףצ ל"נה רמוחהמ לגיק (ב .סריתה חמק ךותב
 .ןדע-ןג םעט -- םמעטו ןמושב

 הל תומש העבש -- השילוקה

 בורמ .השילוקה התיה -- הליזנה ותרוצב סריתה םחל

 םמעטש | ,םייוניכב םינוש תומוקמב הוארק הילא הביחה
 העבש דגנכ -- תומש העבש הל ואציו -- םתא םקומינו
 -- !יעיבשה םויב :(התוא םילכואש רמאת םא) אתבש ימי

 םושמ סרית םחל ולכא תבשב הלחה המת םא :הדצב הבושת

 השילוק (ב ; הינמורב -- הגילמאמ (א .("...לוח ךתבש השע,,
 -- הקסילופ (ד ;הירגנוהב -- ןקוט (ג ; שרומרמו היצילגב --
 יירב-סיאמ (ו ; הילטיאב -- הטנילאפ (ה ; היבלסוגיו היכ'צב

 ,הבוהצה הסיידה תא ריאשנש ןכתיי אל לבא ;הינמרגב --
 ונעגי ןכל ,רבע םש אלב השרובב ונתּוהמאו וניתובא הודמחש

 ,ו הלח) הנשמב ("הטילחה,, תא וא) "הסיעמה, תא ונאצמו |
 דוע סריתש ונא םיעדוי םנמא .עבש רפסמ םילשנ ובו - (ו
 ,חמקמ ולושיב ןפוא תא לבא ,הנשמה ימכח והועדי םרט
 םיחנומה ינשש אלא דוע אלו ,ועדי םג ועדי ןגד ידימ תשמח

 : השרובב הגילממה לש הלושיב יכרד יתש תא םיאטבמ
 םימה תא םינתונו םיחתור םימב חמק לש הלילב -- "הסיעמ.

 םיחתורה םימה ךותל ןתינ חמקה "הטילחה,  ;חמקה ךותל

 תא ולשיב ךכו ,(דועו הרונטרב) םישרפמה ושריפ ךכ --

 .השרובב השילוקה

 השילוקה תא ןהב ותפילש תורפרפה רשע

 ידוהי לש ימוימויה טירפתב הסיעמה לש התובישח בורמ
 תולעהלו הלבתל ידכ םירבד הרשע הל ןיוולמ ויה השרוב

 םירבדה תרשע וארבנ אל םאו) העילבל החונ אהתו המעט תא
 ךרוצה ירה -- תישארב ימיב תושמשה ןיב תבש ברעב וללה

 :םה ולאו -- (םימיעטו םיפי ואצמנו הארבש אוה התופילב

 הרצונש הקותמ הניבג) הדרוא (2 .(ןאצ תניבג) הזדנירב (1
 בלח (4 .קותמ בלח (3 .(הנושארה לש בויסנה תחיתר רחאל

 .תנמש (6 .(טרוגוי גוס) םוק 65 .(ןווכתמב וצימחהש) ץומח

 ןגוטמ לצב (8 .(ירגנוה ןונגסב ןמש רשב ילצ) שאילוג (7
 חולמ גד (10 .(םימב וא בלחב תגזוממ) הלדיבופ (9 .ןמשב

 .יולצ

 .וברקמ חלמה תא איצוהל ידכ תועש הברה ןירוש הז גד

 ולושיב ירחא הב ושיגרה אל טעמכו התפר תוחילמה םנמאו

 ג"ע הלצנש גדה ,ותמועל .בוט לישבת ונממ וניכה ןכאו

 השרוב יינע םלוא ,חלמה לש ותופירח לידגה -- םילחג

 .םתגילממ תא וב ויה םילבוט

 "םיפלוו ה ינשו "לודגה,, ןפיטש

 רפוסי וב .הל םילפטלו "השילוק,,ל ורשקנ םיפי םירופיס

 האצי הלקת -- יוג וב היה ברועמש דחא םהמ םינש ןאכ

 התיה םידוהי ינש לש הבידנה םדיש -- ינשהו ונממ ידוהיל

 היה ריבכ קחרמה םנמא הזמ החמצ םידוהיל הבוט -- וב

 -- הנש תואמ עבראכ ,םיפלוול לידבהלו ןפיטש ןיב לידבהש
 תא םידקנ ךכיפל .ושחרתנ דחא ןמזב הבוטהו הערהש אלא

 ןפיטש !והמ -- ןפיטש לע רופיסה הבוטב םייסנו הערה
 זועב םהיתומחלמ תא םחלנ סינימורל בשחנ לודגו רש
 םיבגשנה וירצבמ :ארקיי "לודג, ןכ לע יכ -- הרובגבו

 תא ולליהו ודובכל ורשוה הרובג ירישו ויה הניבוקוב ירהב
 התיה השורפ ונוטלש תדוצמ :בגא .ויאנשמ תגירהב וישעמ

 לע ורפיס .םיקרותה םעטמ שרומרמ לבח לע םג ותעשב

 ויללעמו ותרובג השעמ לכו וינמש התשמו ונחלוש לכאמ
 הנידמש םעל םתויהב יהיו .םינמורה םע לש הירוטסיהל וסנכנ

 תואטיסרבינואו ,םיבר רפס יתב םהל ונביו ,םהל הלודג

 .םידוהי םג םכותבו -- םיבר םידימלת םהב ודמליו םהל ומיקה

 לכ תא ועדיו ונחבייו םה םג ובציתיו תוניחבה םוי אובבו
 םירבוע םידוהיהש םירוסיפורפה תוארב יהיו .ולאשנ רשא
 ופסאתה ,םידרויו םילשכנ םמע ינב וליאו םילועו תוניחבה תא

 לישכהל המב המכחתנ הבה ,ויחא לא שיא ורמאיו הפיסאל

 אלש םייוגה תא רישכהל המבו םהיתוניחבב םידוהיה תא
 דציכ הצעה האצמנש דעו .רצוקה ירחאמ רימעכ "ולפי ,
 :"םיקזחה תא שילחה,,ל ךאיה ךרדה התלגתנ םישלחה תא קזחל

 תושק תולאש הלעמו אוהה םויהמ ונכוה םידוהיה רובע

 התשק אל אישוק םושו -- םהיפ םע היה 'הש ,הלא תוכבוסמו

 טנדוטסב השעמ היהו ,םתס םלישכהל ורמא זא .םהיניעב
 --!ינתלשכה המל ובר תא לאששמ .לפנו -- לבה לע הנעש
 .ידוהי התאש ינפמ :תועשרב והנע

 לע ןעתו איה ףא דומעתו השילוקה אובתו םויה יהיו
 ירבע רענל עידומ רוסיפורפה .הירוטסיה...ב תולאשה ןוילג
 ןחבייש ,וינחוב ינפמ דרחו ויתועידיב חוטב ,וינפב דמועה
 .הלעי ןכ -- הנעי רשאכ היהו ,לודגה ןפיטש ימי ירבדב

 ירהש ,ושפנ לגתו ובל חמש ,רענה תא הפפא היומס החמש

 ותרובגו ופקת השעמ לכ תא לודגה ןפיטש לע אוה עדוי

 -- ויתועבצא רשע תא רכהכ וריכמו 'וכו ותלודג תשרפו
 ולכאמ,, :ידוהיה טנדוטסה ינפ לע הרזומ הלאש החטוה הנהו

 לש הריחב הנתינ ןאכו -- היה וילע ביבחה ןפיטש לש

 ןיאש ועדיב ,לאשנה -- "הגילממ,,ה םהיניבו םילכאמ העברא

 :הזפחב הנעו םכחתה ,הגילממ וב ולכאי אלש ינמור תיב

 ונמזבש !תלשכנ :ןחובה יפמ ץרפ יארפ קוחצ !הגילממ
 .הפוריאל עיגה םרט סריתה ןיידע ןפיטש לש

 "ךלימ-יניפאש,הו *טיפלוו,ה ינש

 קסעו השרובל ךומס רפכב בשי ןייטש 'ץרעה-ףלוו
 םיקהו רקבו ןאצ היה סנכמ ץיקה ישדחב .תיאלקח תרצותב
 ןיב .בלח לש תרצות יגוס לכ היה רצימ הבש ,הנינילאפ

 םינוק השרוב יינעש ,ץמחומ ןאצ-בלח םג היה םירצומה
 היהו ליאוה .םתגילממ תא וב ותפליו לקשמב ותוא ויה

 ןימ -- ךראומ סטיפ םעפ ידמ חלוש היה ,הקדצ לעב הז ףלוו
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 לש ותונחל ,בלח ותוא אלמש "לירב,, ול ןירוקש -- תיבח
 ןימ -- ךראומ סטיפ םעפ ידמ חלוש היה הקדצ לעב הז ףלוו
 ול קינעהל ליאויש ,"ךלימ-הנפוש,, ול ןירוקש ץמחומ בלח
 תא וכירעהב ,תונחה לעב ףלוו .םש םוליעבו םניח ,ותיבחמ
 ןיבל םללכ ,דלישטור לש .וינב ינבמ םניאש וינוק-וינכש
 .ינומלא ןבדנ םשב "ךלימ-הנפוש,ה תא םהל קליחו םיינעה
 אוהש אוה ,ולש ץומחה בלחהו הנתמ רותב (והימ עדי לכה)
 :ףלוו היה רמוא ותיבחב ץימחהל ףיסוה ,התעשב הרחוס
 .םירחאל השוע ינא הבר הבוט -- ימצעל דספה םרוג ינא םא

 השילוקל הגרדב ינש -- המדאה יחופת

 םיקטצאה תומדשב הגילממה...ו הקירמא יוליג תונשל ךומס

 ,תלפונ הניא ותובישחש ,רחא ןיזמ חמצ ומצע תא הארה --
 יקמעממ ותאצב עיפוה םידרפסל .''זורוקוק,,ה ורבחמ ,טעמכ

 ינג -- תימורדה הקירמאב םשוביכ ךרדב םתכלב יכ ,המדאה

 ,םיציצו םילע יטושק םיקורי םילועבג םיפוחמ םיבחרנ קרי
 רשאכ יהיו ,םהינפב ולגתנ -- םינבנבל םיחרפ םה םילעו

 וטטיחו ורפח ודמע םתחתמ ןופצ המ תעדל םשפנ הקשח

 ןפסה) אלפנה ירפה תא ופשחיו םיציצה לש םשרושל ושקביו

 האמה תלחתב ותכלמל הנתמ ואיבה קיירד ץנארפ ,ילגנאה
 ,תורטע רשעב רטעתנ ותמיעטו ותוניזמ תוכזבש (11-ה
 יפב םישבושמ םאו םירשי םא ,תומש הרשעב הנכתנ :רמולכ

 דובכב והולבקיו יברעמה םלועל אב המדאה-חופת : םהילכוא

 שחרל יוקיח ,יתודלי יוניכ והוניכ םינאידניאה :םילכאמ

 והומקיע םילגנאהו םידרפסה ;אפאפ -- ותליכאמ עמשנה

 םש ול קינעהו וימדוק לע ךמתסה אל ינמרגה ;אטאטאב-ל

 יחופת) לפע-דרע -- ואצומו ואצמיה םוקמו ותרוצל םאתומ

 םוקיע ונממו לפוטראק-ל םמצע םה והושביש דימ ;(המדא
 רחא חסונ ועמש םירגנוהה ;תיקלטיאב לפוטארט שדח

 אציו (עקרק-יסגא ןענריב-דנורג-- הארנכ) -- תינמרגב

 תינמרגה תא ומגרת םיתפרצה ;ןריפמורק --  םלצא
 םיינופצה םיבאלסה יפב (המדא יחופת בוש) רעט-הד-םופ-ל
 -ה תא השדחה תירבעה הצמיא בר ןמז) םיסובלוב --

 חנומה תא םגרתל איה ףא הטילחהש דע וללה "ןיסובלוב,

 .("המדא-יחופת,, -- ינמרגה
 והובקינ ,תולודג תויומכב והובינה םהיתודשש ,םינימורה

 םידוהיה םהל ולטנ ןורחאה תא (עילובארב םגו) עיטפאנ

 ידוהי לע בבחתנ ואשונו הז םש --- ךילביר לע והודימעהי

 ,והופאיו והולשיב ,םהיפתרמב והונמטו םהינגב והועטנ השרוב

 ,םיבירע םינדעמו םימיעט םילכאמ ונממ ושעיו והונגטיו

 םיקשב והודירוה -- הבורמ ותכורצתש ,חספה גח תארקלו

 תא ודימצה םה יכ ,השרוב ירכא לש םהיתולגע לעמ

 אחספ) ""עיטשאפ,,ל םהידוהיל .ורכמ ןעמל ןומהב "עיטפאנ,,ה

 השענ םידוהיה תושרל ואובב "עיטפאנ,ה .םהלש (חספ --

 ובהא רשאכ םימעטמ םהמ וניכיו ,םימיענהו םיבהאנה "ךילביר,,ל

 ןינרמה םמעטב םימסרופמה (הדיטשפ ןימ) "'ךילזייק,,ה םהו --

 םנמשב תופצה (סעקטאל) "ךילזמערח,ה תא | .הרגמהו

 םיאופתמ םייושע םלוכ -- םהל הקקוש םשפנש םנמושבו

 םיציבב םובריעו םוקסירש ,םילשובממ וא םידרוגמ םייח

 תונחלושה ,חספב יכ .ןילבתו חלמו לפלפ ,(זווירג) םיקסיושו

 רכינ אלו ןירוחה-ינב םידוהיה תיבל אב עבושהו ןשד-יאלמ

 םניא םגמא ךילבירה -- הנשה תומי ראשב .לד ינפב עוש
 תא םיתפלמו תורדקה תא םישדוגו ,םויה-ילכאממ םישמ
 יולצ ,לצב-יריזג תדוקנ הנבלו הכימס הסיידל םיכעמנ ,קרמה
 חספה ימיבכ תורשעו תובחר-ינמיסש אלא -- המודכו ןמשב
 ,תוכלמ תצקמ םהילא תרזוח תותבשב לבא .םהב רכינ אל
 ובוחב ןמוטו וגמשב שחורה "לגיק,,ה הלעומ זאש ,םויה דובכל

 דעו עבק םרטש םייעמ וא ןבקרוק) "הקשיק, םג םיתע?

 םא בר קפס -- םעפ יא ועבקי םאו ותופפוח תא ןושלה
 הב וסינכהש ,("הקשיק,ה םעטכ ינושלה שודיחה םעט אהי
 .סינכהל היה רשפאש המ לכ

 הואת לכאמכו תוטשפב ךילבירה תא ולשיב לוחה תומיב

 הכו לוזב הלועו ךיחל םיעט לכוא -- "ראדשומ,ה הלגתנ

 ףוליקה זאו "םהיתונתכ,,ב םדועב ךילביר םיחיתרמ :והשעמ

 םוש-ינש תצק םיקסרמ .ינוכסחו לק השענ לושיבה רחאל

 ,לכאמה ירהו -- הרדקב םירענמ ,חלמ תצקמו ןמש ףכ ךותב

 ,בוטה ילצה םעטכ ומעטו ,השרובב ותוא םידמוח לכהש

 םילחג לע יולקה לבירה דאמ ץופנ .תחלצב עלבנו הרגמ

 ךעמנ ,ורוע לע -- ודלויה םויכ לכאנו הלצנ ,"רעטורב,,ב וא

 והשלכ קוזיב .חמק ןיעכל ררופתמו תועבצאה ןיב וצחליהב

 םסוח וניא שיאש רורב .התפמ ןוזמל וכפוה וילע חלמ לש

 ימי תששב ךילזמערה-יבבוח דעב ולש םייריכה תועבט תא

 ןמשה קובקב-תלוכתו ותלוכיו ודומיח יפל לכה -- השעמה

 -- "קינלביר,ה לש ורות אב םיתעל .הוזמבש םיציבה לסו

 תבורעתמ היושע -- סריתמ "שרוק,ל המודב הגוע ןיעכ

 הפאנו םילבוקמה םינילבתהו םיציבו חמקב לולב םיאופת קסר

 יירילשטערפ,,ה ואובי -- הנומתה תמלשהלו ;רעטורבב כ''דב
 םהיפוצרפ תא וניניע דגנל ולעיו וננורכז ינפל ובציתיו

 הריכה תא םיפיקמ םדמעב ,םידליה לש םיבהלושמהו םידומחה

 ךילבירמ "תועבט-תועבט,, םילוצו םהיתולילו ףרוחה תומיב

 הריכה איה -- "רופש,ה תלבט יבג לע ותשוהו וכתחנש

 םיבער יכ ,תורדקבש לכאמה לשבתנ םרטב דוע סגנ םיפטוחו

 -הטמ -- זנכשא ילייחל הואת לכאמ -- המדא יחופת ,םה

 .השרוב ינויבא לש םמחל
 ויפ תא ףאו רכמו הנקש השרוב ירחוסמ דחאב השעמ

 לעמ ודרי אל םתלהתו םחבש .המדאה יחופת ינפב םסח אל

 עמשיי '"ךילביר,, קר -- ומוקבו ובכשב ,ךרדב ותכלב ויתפש

 םיביבח ךכ לכ ךילבירהש השרוב ינציל תוארב .ןהיפ לע

 ומשל ופריצו ודמע -- םהילע ושפנ רוסמל אוה ןכומו וילע

 : ןורחאהו ןושארה -- וילא הואתמש קריה לש ויתומשמ םיינש

 -אפאפ-ןושרג ,לביר אפאפ-ךורב ,לבירדאפאפ-םהרבא,, ןוגכ

 םשה רצקתנ םימיל ,"ךילביר-אפאפה, -- םתחפשמו לביר

 ,רכומ לבירה ,םיבשוי ךילבירה :דחא לע דמעוהו שלושמה

 הפיצ םייוניכה ילעב לכלכ ,המוד לרוגש ןבומ וילאמ ביויכו

 חכב "ךילבירה,, וכרבתנ אל םיכודיש תיישע תעשבו םהל

 ביבחה רבדב תזרפומ תוקיבדש ךדמלל -- המצע בר הכישמ

 .םימלוע-ימלועל ךב קבדיהל הלולע ךילע

 ונתנ ר"העהתלמ תפוקתב השרובב םינמרגה אבצ תונחב

 ירבד ראשכ םמחל תא ופילחהו םיאופתב םהיניע םהילייח

 הברה .םהילע בוהאה "לפוטרק,,ב -- םמוי תנמבש תלוכמ

 תביח .הלא ןיפילח יקסעב ןתיב תיחמ תא ואצמ תוחפשמ

 לע םהילשמ תא םלשמב האישל העיגה הז לכאמל םידוהיה

 םמצע תא ומידש דע םתעד הררקתנ אלו הז ינויח המדא-ירפ
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 הוש דצו ןיכומס אצמ יממעה ידודיחהו ףסכנה סובלובל

 "המדאב קומע,, םיעוקת םהינש :ידוהיכ -- והומכ :םהינשל

 .םיגשגשמו םיחרופ םה לכה תורמלו

 הואת ץימ ךיחה אלמתמ ועמשלש םידיגנה לכאמ

 השרובב ידוהיה ךריב םהילעש תוריפה םהמ הארנו הבה

 ,ךראמה ,יוצמה ףיזשה היה וצע ירפ תישאר ."'ץעה ירפ ארוב,,

 ,וא ,ותוא םישבימ ,לשובמו יח לכאנה ,ההכ תלכת עבצמ
 .המיעטהו הרוחשה הלדיבופה תא ונממ םישוע ,בור יפ לע הזו

 םיפיזשה ,םלשבה ןמזל ומדק -- ןזה לש וראפ -- הז ףיזשל

 ףיזש סנכנו איה הכר -- םהמו השק םתפילק םהמ ,םיבוהצה
 סוגנל ןתינ אלש ינפמ ,ופוגב םלש איה תויהב קר -- הפל הז

 אוה ןכלו ארונצכ הסיגנ תעשב ויצימ תא זיתמש ינפמ וב
 ..(זןותישה יפיזש) סג םשב ארקנ

 הטעמ הדמב םלוא ,השרוב יצע וטיבנה ותוא ףא קסרפאה
 רתויב דוריה גוסה .םיינעה יפב אובמ ומצע רידה ךכיפלי
 ,םיפיזש לש ןוונמ ןז -- השוקידלקה איה םיפיזשה ןזב

 םידליהו םהב רמשנ םמעט םלוא םתרוצ דבאל םימידקמש

 םמעט אלמנ םהיפו םיצעה לע םתואריה םויב םוטקילו םובביח

 יפיזש -- ןטאלגנירהו סיקשירעפ,,ה תא ונחכשו טעמכ) םחבשו

 ימודא ,םילודג ,םהינימל -- םיחופתה .הינק ירקיו םיבוט ןדע |

 םימודא םהמ ,םרשב לע םיבורמ םהיניעלגש ,םינטקו יחל

 םמעטש ,םיצומחו םיקותמ ,אשד קריכ םיקורי םהמו םדכ

 ץמוחה םעטב םינישה תא ההקמה הלאכ (קינייו)ןייה םעטכ

 .םהלש
 םדה יסגא .ןאכ ורכזיי .םימעטהו םילדגה לכמ םיסגא

 םינישב הייהק םימשה ,"ירדנ לכ יסגא,, ,םלוכמ הטמלו םיקותמה
 םה םיבוט םלוא .ןורגב קנחמ םימשו ןושלו הפש םידפצמ
 םישבוימה םיסגאה תא .םנוקית לע םיאב םה זאו רונתב היילק?

 םהב םיחנקמו ףרוחה תותבשל םילשבמ (ךילראב יניקירט)

 .תודועסה תא
 ינש קר -- םיזוגאה תחפשמ לש םינימה 40-מ זוגאה

 ירשבה ןכותה לעב לודגה יוצמה זוגאה : השרובב וריכה םינז

 םירהבש םיכבסה תשרוחב לדגה םיחישה זוגאו יגיספ-ודה

 םירטוע הז יגיספ-דח זוגא יחיש (סונ-ליזאה) ,תוליפשבו

 דחא מ"ס ידכ דע םה םינטק וללה םיזוגאה .תורעיה תא

 קר םרסאממ םיאצוי םה .תוצובקב קיתרנ ךותב םיעובטו

 םתוא תודירומ השרוב ירכא תונב .םכרצ לכ ולשבתנשמ
 םהשכ םירההמ םתא תושלוגו םתוא תושבימ ,םיחל םדועב

 .לוזב םירכמנו םיילדב םיאשינ
 ,חיש הלעה ,בנעה ןיעכ ול הארמש לפת ומעטש ירפ ןימ

 תוחנ ירפל וארק '"תורידוקוק,, ,ןגה יתאפב ומצע תא עטנש

 יחמצ רתי ןיב ברעתה אלו לפשה וכרע תא ריכהש ,הז הגרד

 ינפמ וילא השיגה התיה השקו ומעט תא דמח אל שיא ,ןגה

 םעה יינע .םירקוד םיביסבו םינקרבו םיחוחב ומצע ףיקהש

 תישענה (ץכאמעגנייא) הבירהש ,ורפיסו וילא ךרד םהל וסליפ

 תורענ .םלועבש תורוטיפנוקה לכ תא לצב הדימעמ ,םהמ

 "ילפש םיצע לע וחמצש "תורענ,ל לבא השרובב ויה תובר

 עבצש ירפ !דציכ ,םהל רופס ןיא -- םירהה יתכריב המוק

 חמקל סמנו קתקתמ קמטצנ םרט קומיצ לדוגב לדגו ול קמוס

 ? המל תולותב -- "ךילדיימ,, םשב ול ןירוקו הסיעלה תעשב

 ךשפנ תוואכ לוכא ,תורענ, -- הלאשה לע הנעי אל שיא

 רקפה יכ ,ךדעב ענמיש ןיא םדאו ןתת ךילכ לאו ךעבש ידכ
 לעש קמוסה ללגב ילוא וא ,השרובבש רקפהה "'תורענ,,) םה

 תאריו ץרא ךרד (תומימת תורענ לש וקמוס ריכזמה -- ,ןרוע
 תוריפב םג וגהנ 'םהילודג,ל השרוב 'ינטק, וסחייש דובכה

 ץמוחה םעטכ ומעטו ןפגה ירפ תרוצכ ותרוצש ירפ :םהינג
 םוקמש תמחמו רתיהב קר ותוא וטקל -- 'ןישירגא, ומשו

 ידכ רכוסב והולשיב ,היה ןגה תוקרי ןיב ,עצמאב ותחימצ

 .תבשה ןחלוש לע והולעהו וצמוח תא קתמל

 יקמעמל םתחימצ תא וקיחרהש 'ןרעט,ה תא םג חכשנ לב

 םופשח ןשד הערמ ירחא םרותב םהיידגו םיזיעהו םירהה

 םהב ולביתו םגזו םנצרח לע םועלבו ריגרג ריגרג םוטקילו

 המל -- םה המהב לכאמ 'ןרעט,ה םא .םבלח םעט תא

 תנמ תא וט"ה 'םירדחה תמחלמ, תונשבש ינפמ ? םונרכזה

 תוקונית ,םהו ,תוסייג ישאר ,רתלאו לקנעי ילייח לש ןוזמה

 שאר תא שיא םבקנ ירחא ,םירהב םטושב ,םבר תיב לש

 .םנטב אלמ םהמ ומסרכ ,תוארטסילב ינבאו םינבאב והער
 ןוחטב ןיא -- "ץעה ירפ ארוב, םתליכא ינפל וכרבה

 הללק ןימו םהל תולבונ ןיד ילוא (א :םימעט המכמ רבדב

 .(ג ,ו 'רב) וילע ןיכרבמ ןיא הללק ןימ אוהש לכו םה

 הכרב קפסו הנשל הנשמ םילדג םניא םהיצעש רשפא (ב

 הרדקב ולעש תוקריה םה הלא .ךרבל וחכש םתס (ג .םהל

 ןיעולדו םינוגצ ,םהיתובנז לע םימושו םילצב :הרעקבו

 בורכ (םייח םילכאנה) 'ןביב, -- 'ןטיוש,ו הילימרתב תיעועש
 לחלחכ עבצמ םילע) סידיבול ,'ברולוקו רזג ,ןילסיורטפו

 ךותל םיליטמש רחאל דאמ םיעט טשרוב םהמ םילשבמש

 תומכחש םירבד דועו ץמוחו רכוסו בלחו תנמש ספליאה
 אוה הואת -- םהמ אצויה 'טשרוב,הו םדוסב ואב חבטמה

 -ה יפל ןופפלמה אוה) תושיכהו דרתהו קלסהו ,םייכינחל

 םה םילפט ליעל םייונמה םירבדה לכ ,("לארשי תראפת,

 .םילדה תונמל רקיעו ,רישעה תדועסל

 השרובב ולכאש תוגועה

 'ךאקיילה אוה השרוב ירונת יאיצי ,םיניפותל שאר

 ,ןעכוקבייל -- יזנכשאה םשה שובישמ עבונ ומש (ןשבודה)

 ,והואצמו ך"נתה רפס אוה ,םרפסב והושקיב םיטטחמה אלא

 הבוהצ הגוע "...םכל יתתנ בוט חקל יכ,, :קוספב ,הצילמ ךרד

 םיינעה םגו םידיגנ לכאמ ולכאמ ,חמקו שבדמ הואשע וז

 תוחמשבו 'ןענייל-דעמש-תאירק,ב ,תונותחב ותוא ומעט

 ,קותמו םיעטה ,בוהצ-ןבלה טראטה אוה ונמיה הלעמל .ללכב

 וב םיללוב ויהש תוברה םיציבה לשב הפב סמנו יגופס

 ןושל לע 'דוביכ,ה והלעה תוקוחר םיתעלו דאמ קשחנו

 אוה אלוכ לע אליעל .יהשלכ החמשל םינמזומה םידבוכמה

 ,תופיקש ידכ דע הקדה ןמ הקד וקדוהש קצב 'תוחול, :ןדאלפה

 םיקומיצ ,םידקשו םיזוגא :חרזמה תוריפ רחבממ ויה םיאלממ

 ;םוכרכו דרנ תלבש ,העיצקו רומ ,םיקוחש םימשב ,ןומנקו

 םיפוצה תפונ לכ .םידגמ ינימ לכו שבדו רכוס וילע ףיסומ

 קסומה רונתב הייהש ירחאו תוללגנה תוחולה ךותב תרזפ:

 לע תולעל יוארו םעטל ותמגוד ןיאש חבושמ הפאמ אצוי

 .םיכלמ ןחלוש
 העמק הנממ תלפונו הנכהב המדוקל המודה הגוע דוע
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 (הנבלח אצי) םינממסה רסירת םוקמבש אלא ,דחוימה המעטב
 םנשי םלוא ,לדארטש ול וארקו םיקסורמ תוריפ הכותל ונתנ

 הגוע .ןדאלפה לע לדארטשה תא םיפידעמש םעטה ינינא

 חמק :אוה הציבה ךעכ -- תיב לכב התיה היוצמש הכירפ
 קודנש ירחאו קצבל שולנ רכוס טעמו םיציב רפסמו םימו

 ופפוכתה םש .רונתב הדרו םיעבורמל והוכתח הבועמ ףדל

 םה םיכירפ .לוביק תיב ןיעכ השענו םהיתוצקב םיטראדוקה
 וליפא ןילכאנו (לכיכרעייא :םמש אוה ןכ יכ) םיציבה-יכעכ

 .ומעטמ וגנעתה ךדו רישע .עבושה לע

 'םירטארב,הו םירונתה ואיצוה ל"נה םינימה תשמחמ ץוח

 הרישע הצמ ,'ןמה ינזא, ןוגכ ,תויתנוע ,תורחא תוגוע םג

 הברה .ןהינימל תוטני'צאלפ ,חלמ קזב אלל םיציב לע השולנ
 ,הנחלוש לע תיבה תרקע התלעה ןיגסיכב האבה תפ ינימ

 ןאכ חכשנ לב .היפכ תונובתו הידי תוזירז יפכ השא השא

 ימי ןהו ןטייצראילש יגוציה ודיקפת ללגב 'שראק,ק תא
 'ןוקית,ל הגועכ םעה תלד ריייפע ותוא ויה םיקלחמש ,ןורכזה

 ,הבער ןטב לע אבש ינפמ ותוא ןיבבחמ ויה דאמו המשנ

 אלש ינפמ ,הת תייתש הל המדק אלש ,תירחש תלפת רחאל
 םינושארה תויהל ויה ןירהממש ,המכשהב וניכיש ימ היה

 ילכאמ ןיב דחוימ רודמב ונרבד וילע ,םרב .שרדמה תיבב

 .חמק

 השרובב ולכאש תוריפה

 הז קוספ -- "רוצמב ךינפמ אובל הדשה ץע םדאה יכ,,
 יפל הידוהי והושריפ השרובב -- וילע םישוריפה וברש

 ויל אב אוה םיתעלש הדשה ץעל קוקז םדאהש :םכרד

 אל ,הסנרפה רצימב -- רוצמב + יתמיא .וינורסח תא אלממו
 המ לכמ ,ותלכלכ רקיע ידוהיה לש ונג תוריפ ויה תחא

 הבוטה תוגשב .בערב שח אלו ולש לכאמה ינליא ובינהש

 םוקמ תוריפל הנפתנ ,םסיכב התיה היוצמ הטורפש הלא לצאו

 םתוא התיה תלשבמ :תיבה תרקע לש הטירפתב דבוכמ

 הקותמה תבש לש הדיטשפה תא םהב הלבית ,םתנגטמו

 תא דוחייבו םיבירע םיניפותו תומיעט תוגוע םהמ התפאו
 םינדעמ תגוע .םיפוצ תפונ ונממ ףטונש םסרופמה לדורטשה

 דועש "ןידאלפ,ה ירחא הלעמב הינש ,םיחופת הלוכש וז

 .וילע רבדנ

 ,עקרקל ךומס חמוצה הלע ןימ ,ןתלתה תא חכשנ לב

 ומעטו יח לכאנו ותוא םיטקלמו וב םיניחבמ ויה תוקוניתהש

 .םיללועה יפל יוארו לכאמ רבו לפת ירפ ,סיצוגוג םג .ץומח

 לצא ,תמסרופמה הלדיבופה תא םיניכמ ויהש םיפיזשהמ

 התנועב החקרל םהמ הענמש איה רכוסה תיעב -- םיינעה

 הוללידש רחאל הב םילבוט ויה הגילממה תא .הריבס תומכב

 שיב -- התיה היואר םחלה תא חורמל םג .בלחב וא םימב

 | .םחל

 םהיפרט לעמ ויה םיטקלמ ,סעדיגאי,ה םה ,םיתותה

 וליפא .םהידעלב וא תנמשו רכוס םע יח םילכאנו םירערעזה

 ."םוסחת אל,, תוצמ םיטקלמה םמצעב ומייק הטיקל תעשב

 םינושמה 'םיעבוכ,ה ואצמנו תורעיב ויה -- ? תוירטפ

 לערש םהילע אציש זעלה תמיאמ םהב ועגנ אלש אלא ,וללה

 .השרוב יחבטמ תורקע םולעה אלש טעמכ ןכלו ןתמקרב ןומט

 ,יסעניפא,ה -- תוינמכואה תא חוכשל ןיא .ןשדה ןנחלוש לע

 לארשי לש םנושל םיריחשמה רעי יריגרג ,רוחשה ינינפ

 ןיאו ץיקה עצמאב םילישבמ םה רעיב .םהילכוא לש םהינשו
 .םהל ףסוא

 ,ויה םימודא םתיירב תליחתמש םהילע תרפסמ הדגא

 -- תויקמופ .רעצ תמחמ ,ןברוחה זאמ םהינפ וריחשהש אלא

 ג"ע םה םיחמוצ .ןתימומדא ש"ע םהל םיארוק ינש יריגרג

 ,ןהל ץמצמח-קותמ םעטו םהיתולכשא לע המוק יכומנ םיחיש

 תומדו ןהלש ןייה םעט םושמ ,םיניי (ןיי ינינפ) 'ךילרעפנייו,ל

 ןירוק שי .םארביה םויב םהל הנתינש םירערעזה םיבנעה

 תפוקתב םהיחיש תא וסיכש םילטפה םהו 'סענ ילאמ,ל תויקמוס

 רעובה הנסה, ןיעכ םניעו ריהב קמוס ,ץיקה תישארב החירפה

 .ויריגרג תא ונממ ורגרג אלש תמיא לכ 'לכוא וניאו שאב

 םימש םידוהיה .לוזב םירכמנו םיילדב םתוא םידירומ םירכאה

 םיעלות ןידכ ,תואצויו תולחדזמ םיעלותהש דע המירעב םתוא

 ףרשה תא םילבקמו רכוסב םתוא םילשבמ זא ,(ד"'וי) ושריפש

 םיקובקב וב םיאלממ ,ינחירו םיעט ,םדכ םודא פוריס -- ךימסה

 .היתשל םימה תא וב םיקיתממ וא םחלה לע ותוא םיחרומו

 ."ונתינ םכדיב םיה יגד לכ תא,

 יזהה זך

 רשב -- םימעב הרישנ הבה,, :רישה תא ועמש השרובב

 .(זעגניז עלא רימאל) "םימעטמ לכו םיגדו

 ורמא / ולכאמו ןצבקה לומ / וללזמו דיגנה גצוה וב,
 לצא / "םיגד, לש ושורפ המ / םיגעול אלב םכלוכ

 לוא / םינצבק לצאו / םירידא םינויפרק / םיריבגה

 ."םינמל םהל חולמ גד / םינפלד

 בור תורקע ידיב ונוקית תא אצמ חולמ-גדהו ליאוה

 תבש ןחלוש לע והולעהו והוניכהו והורישכהש השרוב יתב

 תורהנ םה ,םיגדל םירחא תורוקמ ,הלחת והונרכזה ,לוחו

 תורמכמ י"ע םא ,םהיגד תא ולש םהמ ,הלזי'צו הבישיו

 :ינלטק יעצמאב וא ,"קלסאמ, ארקנה םס י"ע וא וסרפש

 -- האצותהו -- םימה ךותל הוליטהו ןמז תצצפ ויה םיביכרמ

 יסרכש םימה ינפ לע ולעו ופצ םיחבושמה ןמ םיגד תורשע

 "ינוניב,ה היה רתויב עודי .הלעמ יפלכ תוכופה םהלש ףסכה

 היה אוה .השרובב ול וארק "קינאדיפ,  ,ידומלתה אנסרהה

 ורחסמש םיגדב רחוס הלעו ץצ םימיל .םומיסב ןושארה ןברקה

 .םידעומו תותבש יברעב השרובב ץרפ

 דועבמ... / םיגדו ולשו םירוברב / םיגונעתב גנעתהל ,

 המכ וב ךורעלו / םימטופמ םילוגנרת / ...םינכומ םוי

 ."םימשובמ תוניי תותש / םינימ

 תרתע הבחר דיב ידוהיל תושיגמ תורימזה -- ןכ םנמא

 םילמו םתפש תשראב וכסח אל ןהינטייפו םיבירע םילכאמ

 לכל םידרחה השרוב ידוהי .ןובאתה תא ןהב תורגמה וריגה

 -- םדיב השדיק גהנמהש אלא ,הבתכנ אלש וזו הבותכ הוצמ

 איהש ,תבשה תא וגניע םא ,תורימזב ןהב רמאנש המ ומייקה

 -- !םיגונעתב וריסחה אלו םימעטמ בורב ,"אבה םלוע ןיעמ,,

 םירבדה לכ תא השרובב לבקל היה רשפא אלש רמול ןיא
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 אלמ ףסכב הנק םא ןיב התיה היוצמ הטורפה רשאכו םיבוטה

 (ובוח תא ערפי,ש 'רוצה, ח"ע הול) הפקהב חקל םא ןיבו

 -ילד תבשוימה השרוב םרב .הכלהכ השרובב הדבוכ תבשה

 סח !?לוח הושעו הוחפיקה -- 'תבשל םהל ןיא,ש םילד

 וינפל הלא שלש .םיגדו ןיי רשבה,, םיינעבש ינעל !םולשו

 ."םיגצ

 ואל) רישעהש םוקמב הברדא ,םתוא רסח אל ונחלוש
 תבש ילכאמו -- ןיכהו הגק :הברה חורטל ול היה אל (אקוו'ז
 ,ותשאו אוה חיכוה הריתי תונמא -- ינעה -- וינפל םיחנומ
 רמוח,ה ףוסיאב אוה -- התיה 'הירב, ר"יפעש ,ותיב תרקע

 ןחלושה לעו -- ותוא התנקתהו התנכהב -- איהו 'ימלגה

 "םימעפ שלש לכב םינדעמ יקונפת,, לכ הז רחא הזב םילעומ
 םיגדה ;'הלדבהו שודיק,ל תוסוכ יתש אולמ) ןייה :םשארבו

 לככ) -- רשבה (םילשובמ חולמ גד וא אנסרהד אסכ) --
 ןאצ-ינב 'תויפיפ, וא תיב תדילי היגרפ תאז םא ,ודי הגישהש
 םאו תבשה לש הנחלש תא ראיפ "הנשמ םחל,ה .(ב"ויכו

 הבלענ אל ןבל חמק תונק ידכ ואצמ אל תועמהש הרק

 וסחיתה ההכה קצבלו "רוחש חמק,, הכותל לטהב הבירעה
 םועלקו םילתלת ונממ ולגלג :ריהבה ותימעלכ דובכ ותואב
 הויש וב ןוחרימש הציבה ןומלחו תפומל (ןי'ציליוק) תולחל

 "איצומה,, תכרבבו ןעבצ לע אב ןתוצפל וליאכ ,רהוז קרב ןהל

 תרצעב םחלה יתש תולעהכ ןהב .ולעוהו םיפכ לע ואשינ

 .הובג ןחלוש לע

 ! השרובב ידוהיה ןחלוש לע ולעש םיגדה םהמ

 םדמעמ לשב קר אל איה םיגדל הדעונש הריתיה הביחה |

 םיגדל ולשמנ לארשיו םהב תטלש הניא 'ערה ןיע,ש דחוימה

 העורג תרחא הדמ וקחד םיגדה לש וז הבוט הדמ) םיבש

 קלח לטנש גדה ("ורבח תא עלוב ורבחמ לודגה לכ,,ש הנמיה

 חולמה גדה אוה ,טעמכ ימוי-םויה וטירפתב הלעמב ןושאר

 ,יולצו לשובמ וא ,תיבחה ךותמ והואיצוהש יפכ ךכ והולכאש

 תבשה דע ןיתמה אל ,היה ךומנ וריכמש הז גד .שובכו קולש

 קרש השוריפ ןיא ,העבש -- ולש 'אירטמיג,הש) ותליכאל

 .(םימיה תעבש לכ אלא ולכאל הוצמ יעיבשה םויב

 הז יח לעב תא וצרש םהילבויו היגלפו השרוב ילחנ

 ןבומ תונוש םיכרדב םהמ והושמ דיצ יעדויו םהילע ביבחה

 (:גס 'וח) ימיבא ינתש ,"םיגד ינימ תואמ עבש,,בש וילאמ

 דימעה םיגד לש בושח יד רחבמ םלוא ,ונווכתנ השרובל אל

 יילקינאדיפ,ה אוה רתויב ץופנה גדה ,התושרל ומצע תא

 ןיעכ) הצחמו חפט דע עיגמ יפוסה ולדגש ,והונרכזה רבכש

 .(מ 'רב) רתוי לדגיל םכרד ןיאש "ינידליג, אנסרהד אסכ

 "גנארטסיפה,, (חי ,וס) ןטק גד י"שר יפל אוהש-- אמורבא

 (םילחנה ןומולס) הטורטהו (יתשקה ןומולס) ףסכה גד אוה

 .אילפהל הפי גד הטורסה תוינועבצ תודוקנ עורז ורועש

 םינומולסה תא ויה םילכוא ףרוחה ישדחב םיקרפל ,דוחייב

 תבש ימיל 'םיגד לש אובי, םג היה .("ךילסור,) םישובכה

 ילדמ אל -- םינוקהו םיחתנ םיחתנ ויה םירכומ םהמ ,דעומו

 .ויה םיעצמא

 ? השרובב וגד דציכ

 היתורדקל השרוב ימימב ץרושה גדה עיגה תונוש םיכרדב
 ויה םישרופ (א .היפכ ץפהב החבטמב השועה השאה לש
 לש תכ ,וז דיל וז רהנה בחורל ןתשפ תותשר ןהו תורומכמ

 םועקתש תוטומב רהנה הלעמב םיגדה תא הדירחה םידלי

 םוקמ לכבו םינבאל תחתמ םוצענ ויתודגבש ,ףוסה ינקב

 רדוח ,לקמ לש ודוח עגפ ,םיריפנסה ילעבל הסחמ ןתונה

 ךותל רשיה רהנה דרומב םיטלמנ םיגדהו םימחר אלל ,רקודו

 יתופח "םיגייד,,ה ויה םידמוע וללה תועשב .םהל ונמטש חפה
 תוקוניתו לחנבש םידודרה תומוקמב םילוורש ילושפו םייסנכמ

 תאריו האנק יניעב םיטיבמו ויתודג לע םיאבוצ ןבר תיב לש

 דיצה תחלצה םלוא .ותעשב דורמנכ ,דיצה ירובג לע דובכה

 טושפ טוחש ,ךורא לקמ -- הכחה (ב .'םיגד לזמב, היולת

 -לכ,,ב רכמנה סרק קודה ושארבו והצקב רושק (ילידנעב, ןימ)
 םילות וילעו ןהכה לסוי לש (הכוס לדוגכ ולדגש להא) "וב

 ךושמל יושעה לכאמ ראשו רשב ,םחל תכיתח וא תעלות

 לש ודוח לע הלתנו ךלוה והירה ,ךכב הצור גדה םא .םיגד
 ,םינטק םיגד םה כ"'דב .םימה ךותמ זירז ףנהב השמנו סרקה

 ,לודג גדש ,הרוק םא .םתלוש (םנושלב הצירדנוא) הכחהש

 דימעמ אוה זא ,התפמה תעלותב ונובער תא רובשל הצורש

 אוה שלות םישאונה וירופרפב יכ ,הלוכ הכחה תא הנכסב

 -יקמעמב םתא םלענו דוצמה ילכ תא ושפנל הדוצה ידימ

 םיממסמ -- םומיס (ג .םיקותמה וימימו לידנאהה לש וירתסמ

 םהיארמ ,'קאלסמ, םהל ןירוקש םיילער םיניעלגב םיגדה.י תא

 לעב ןצרח לע הסוכ הקד הפילק ,םירוחש לעוש יזוגא הארמכ

 -יציצקב ותוא םיברעמו ,בטיה קדה ותוא םיקחוש ,ףירח חיר

 הסיידהמ םיקיקלח םיקרוז ,לבזה תמירע ךותמ ואצוהש םיעלות

 זאש ינפמ) םייברע ןיב תועשב לחנב םינוש תומוקמל הליחבמה

 תנמ לבקל םיטונו הלעמ ירד ,םדא ינבב תוארל םיגדה םיאצוי

 (הרפה) ילוהיק השמ לש ורבסה ךכ -- םהילא תכלשומה םדסח

 "תמו תבורעתהמ םימעוט םיגדה .(יקלסימ, ינינעל החמומה

 הלעמל םנטבו םיכפהתמו םלקשמ יוויש תא םידבאמ ,םיממה

 ,םיעורש םתוא םיאצומו לחנל םימיכשמ רקובב .םטאל םיעווגו

 .םהב הכוזה אוה -- תאצל םידקמה | ,ףוסיאל | םינכומ

 רמוח לש תבכרת : םלוכמ ירזכא דיצ ךרד -- "ןורטאפ,ה (ד

 ,ןדייסה לארש -- קיציא לש ותונחב ותוא םילבקמש ץוציט

 דוע םידוהיה לע הרסאנ ותריכמש הפירש רמוח ,דיס רכומ

 קיזחה דציכ) ,םירוסא רחסמ ירבד ראש ךותב 17-ה האמהמ

 ןויכזה י"'עש ריבסהל שי ,הרוסאה הרוחסב "דיא-ךילאק,ה

 תעל הב קיזחה ,הנידמה לש לופונומב התיהש דיסה תריכמל

 יצצופמל הענצב הרכמ אוהו דיסה ינבא תביצחל רמוחה ךרוצה

 תינסיע :םיקלח השלשמ םיביכרמ ויח ןורטאפה תא (םיגדה

 אוה אלה ,השעמל ארונו הארמל ךר קצב ןימ איהו (לגייט)

 אלוממ טוחו ץצופמה חכה אוה ,תשוחנ ןוזליח ,םויאה טימנידה

 תא .לגייטה ךותל בחתנש ,ןוזליחה ךותל ץעננה הפירש קבא

 םיללדמ ,ימגב םירשוקו טוטרמסב םיפטוע תנכוסמה תבכרתה

 םישיגמ ,הרגיס םיקילדמ הפירשה קבא הארנשמו טוחה יפ תא

 -- וכותמ שאה יצוצינ תצירפ ,טוחה שארל קולדה היפ תא

 ימ) םימב דעוימה םוקמל הריהמ הלטהל וצו אוה ןמיס

 אל םא ,אוה לולע ודיב ץפחה תא ההשמו ריהז ונניאש

 (תוצלפל דע וינפ תא תיחשהלו ודי תא דבאל ,קסרתהל
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 םיקנזמ םימ ינוליס ,רידא ץפנ לוק עמשנ תוינש המכ רובעכ

 םיגד םימה ינפ לע םילועו םיפצ הרעסה ךושבו הלעמ יפלכ

 ,רקפהה ןמ םיכוז דיב םספתל םיזירזהו וג יכופה םיממוהמ
 ."הפיסאב --- םיגד,, : םרמאמכ

 י ..לפאנ רשא הגדה תא ונרכז,

 .ולש "רדח,ה תפוקתב ופרוח ימיב הסנתנ ש"הוכ ףא
 רהנמ םילועו םיעקובה ץפנה תולוקל תויורכ וינזא תויהב

 יכ ,השעמה םוקמל זפחנו ,האיצי רתיה | שקיב ,'הבישיו,ה
 לחנב ותוארב יהיו .םיגדה ידייצ ןיב תונמיהל ושפנ התלכ

 ,ץחה תוריהמב םיטשו םיחיגמ ובש םיגדהו ותיב ינפל רבועה
 ,ינא ףא "גדגד,א הבה :ובלב רמאיו גוידה תדמח וב הרבג

 םיה יגד לכו, חנל רמאנ ןכ .םה רקפה יגד -- םיגדה אלה

 דובכל םיגד וא גד גישהל םיכרדה לכ תא ."ונתינ םכדיב
 ךבתסנ וליפא םעפ .המואמ ודיב הלעה אלו -- הסינ תבשה

 ,עבצאה לדוגכ ולדוג לכש אלא ,ולש דוצמה ילכ ןיב גד

 עבשל והוקלחי ךאיהו ? ותשחרמל דיחיו ךרכ + והולשבי דציכ

 ותוארב חמש הלודג החמש .םימל וריזחהל וניד אצי !? תושפנ

 .טלמייו ויריפנס תא שרפ יכ ,ותמשנ וב דועו וימי ולכ םרטש
 אנעשוהב -- ןושארה .לשכנ םלוכבו -- הסנתנ תונויסנ השלשב

 תונעשוהבש תולועמה תריכמב : השעמה היה ךכו -- היה הבר

 ןקיו תוטורפב רכינ םוכס רבצ ןשיה ןימלעה תיבמ דירוהש

 ס'היבוט לעוולעוול עיצהו לארש-קיציא לצא 'הנורטאפ, ןהב

 תא שפחל וילע לטוי ,ףותיש ימד םוקמבו תופתושה תא
 .'הצצפ,ה תא ץצפלו םיגדה םיגוד םשש ,םיאתמה םוקמה

 םש יכ ,עידיפירל הלענו ןפנו ויבא יסוס תא םתר ףתושה

 אל םייוגהו םה םייוג רפכה יבשויש תמחמ םיגד ןידצ ןיא

 ושלתנש םימה לש םמער עמשיהב יהיו .םיגד תליכא לע ווטצנ

 הנהו -- םירכאה תותקב ןיב רזפתה ודהש ,תימנידה תמחמ

 תא םתוארבו תוחווצו תוקעצב םירההמ םידרוי םייוג ןומה

 תא ובזע םפסכ רהוזב םיקיהבמ םיגד ליחנ הסוכמ לחנה

 םיגד םהילכ תא ואלמיו ללשה לא וטעו ורהימ םהיתוחירצ

 ,םאלימ םא יכ תחלצב םדי ונמט אל ויחאו לקנעי ףא .םיצצונ

 ,הערה האצי ונממש ,'הנורטאפ,ה הנוק קר .םיגד ויחאו אוה

 לכוי רשא לככ ושפנ לע סניו םייוגה לש םמעז ינפמ ששח

 הלעה .ותבכרמ לע והלעיו ליוולוו והגישה ותסונמ ךרדב .סונל

 אל גד לש ובנז הצקב וליפא -- ! ליוולעוו ולאש ךקלחב והשמ
 ידכ תורדק יד ואצמנ אל ותיבבש ורפיס ...יעבצא העגנ

 ..ולש תונעשוהה לש ןתוכזב ודוצנש םיגדה תא ןהב לשבל

 הפוצו תרצע ינימש לילב ןחלושה שארב אבא תבשב

 הנהו -- תוברעה ףטוק םחיטבהש םיגדל הפצמה תחלצל

 הרעקבו הדיב הרעקו תסנכנ היבוט לש ותבו תלדה החתפנ

 ..לשובמ גד יצח --
 -- ונממ ללשנש ברה ללשהו ולמעמ קלח ול רזחוה

 ירדח ןדירוהל תלוכי יתלבל םנורגב םהל ועקתנ םיגדה תומצע
 םהרבא ינב ,םה םינמחר ןכא .םיגדה לעבב ורכזנ זא ,ןטב

 .בקעיו קחצי
 עריא ךכו ותלחתב רבכ לשכנ אוה -- ינשה  ןויסנה

 רמוא הצרא לבתב לכה :םירהוז ביבא ימי -- םימיה :רבדה

 םהב רסנמ המח לגלג .הקומעה םתלכתב םיקיהבמ םימש ,רוא
 .םירהה יקפא ירוחאמ םימלענו םיחנוצ םהיערקו םיננעב רזוגו

 ןיבמ םיצייצמ ףנכ ילעבו םבולבלב םידמוע םיצעה הטמלמ

 םיחוטש תודשה םתחתמ .ןליאל ןליאמ םיגח וא םהיאפע

 בבלב םלוא .להוצו זילע םוקיה לכו ןנערה םאשד ,קריב

 תורוקה לע וב הוני רעצו ןוגי ,םש הנכוש תורדק המינפ

 הרומג הריתסב וללה םימיה םה םיבצנ .ורבע םימיב םעה תא

 םהב ןיגהונש ,הריפסה ימי -- הפוקתה וזב םלועה תעפיל

 דעב ,םרב .םבלב אובמ החמשה תא ואיני ,תולבא תצקמ

 תועובשה גח :הוקת לש קיז ךרד ול ץרופ דבכה לפרעה

 ןיבש עמש עומש .םיבירעה בלחה ילכאמ ותאו ברקו ךלוה

 םוימש ,הרפה יבלח םע םיגדה הפי םירדתסמ גחה ילישבת

 םיגדה םה םיפוצ "רשב ללכב םניא םיגד,,ש ונימכח וקיסהש

 ןתניי וב םויל -- הניש תעשב וליפא תוחותפה םהיניע ןוילכב
 .בלחה ינמשב ףוצל םהל

 הכאלמ וניאו המכח איה "קלסאמ ה רוזיב

 !? אצמית ןיאמ -- הגדה אלא .אבו ברקתמ םויה הנהו

 ,םיגדה ינפל דיצ רובג ,הרפה יל'השמ לש ותומד הבציתה דימ

 ליאותש ,וכרד תא הז רענ הכזי המב -- ונבר ינדמלי --

 המכח ודמלל תואנ השמ +! "ןידצ-דציכ,,ב קרפ וינפל תורוהל

 :לכה ןיכהל וילעש ומע הנתה יאנתש אלא דוע אלו וז

 וארק אל המל) קלסמה רמולכ ,םימשב-יעשר םע םיעלותהמ
 ךאיבהב השמ רמא דוע .(אתבוית -- ךופיהב קל-"מס,, ול

 תא יפוג ינא ןיכאו םוקא יתשקיבש םירבדה תא ינפל

 תוזירזבו תוריהזב ונקרזנו רהנל אצנ ונינש ,תבוכרתה
 אוה דומללו איה הרות הז ןוסכל יכ ,ןוסכלאב .הדיפקבו

 םיעלות ללבמ לש בוטרוק םילטונ ? ןיסכלמ דציכ .ךירצ

 (תונושארה שלשב אלא תועבצאה לכב אלו) תועבצאה-ישארב

 אהי ,"הלהיק,ה השמ הרוה ,לודג ללכ .הקירזל םיננוכתמו
 אל וליאכ ,הככ םתס קלסמה תא קרוז התא םא :ךידיב טוקנ

 אל גדהו לחנה עקרק לע עקוש אוה זא יכ ,םולכ תקרז

 ,ןוסכלאב והקרוז התאשכ תאז תמועל ,ולכאלו ושפחל דרי

 םיגדהו העירזה תעב הדשה יערזכ לפונ קלסמה -- די רחאלכ

 -- םימב עגונ וגדועב ופטוחל םישחו ותליפנב ותוא םיאור

 ! ךיתדמל האר
 שחו ותיבל רזוח הז םדא לעפמה תחלצהב אלמ ןוחטבב

 וידגב יסיכב םיסכרפמה םיגדה לש םפוג תקלחב (ונוימדב)

 התיה וכרד תישאר .הרות ןתמ גחל הנתמ ותיבל םאיבמ הזש

 םירומיש לש חפ אצומ ,'קלסאמ, םימארג םירשע תונקל תונחל

 םהילא תודומצ תותפרש ,םיתבה ירוחאל וינפ םשו הלטונו

 יללג תא םיכילשמ ויה וכרד ,ריקב עורק ריעז בנשאו

 וינפ תמגמ םעפה איה וז המירע .המירע םהמ ושענש רקבה

 יכ ,וללה םיעגרב ושפנ תא אשנ אוה הילאו הז רענ לש

 םירפש ,םיעלותה :שקבמ אוה רשא תא הבוחב איה תאשונ

 ףכ ץעונ :הכאלמל שגינ דימ .לבזה ןויבחב םיצרושו םיברו

 שוג ירחא שוג דירפמו הליעגמה םיעיפצה תעבג ךותל די

 .וחפב םאיבחמו םהל ןמגרא עבצש הליחבה יצרש תא ףלושי

 הפי קדהמו הבר החמשב התיבה בש אוה ילכה אלמתנשמ

 ותוצרב .ויתועורזב רפרפמ קונית קובחכ ופוגל הספוקה תא

 השוע אוה ,"ושארל סינכהש,, םיגדב ותיב ינב תא עיתפהל

 לש ודוחל םיעלותה תספוק תא סינכמ ,הענצב והשעמ תא

 תוארל ךישממ אוה ומולחב .םירשואמ תנש ןושיל ול ךליו ץע



 2035 ה שרוב ןוורכז רפס

 ךשומ דבלב לחנה אלו ץראה ברקב בורל םיגודה םיגד
 תלשלתשמ םיגד לש הכורא תרשרש םגש אלא ,םיגד יליחנ
 קוחצ-תב .ותטמל רשיה תפלשנו ץעבש רוח ותואמ תאצויו
 ןיעהש "םיגד,ה דחא תא ודמצב וינפ לע תטשפתמ ןוצר לש
 קלסמה שגר ,והפקות רזומ שגר .ודי ךותל ומצע ליחשהל
 אוה ,בוטרו חל לעוג ןימכ ודיב ריישמו ותפש לעמ וכויח
 וריכמ ,ךוראו קד ינווגרא רוצי ופכב הלגמו ותנשמ רענתמ
 :ןצרשמ רוכמ םפלשש הפשאה יעלותמ תעלות ,יוה ...לומתאמ
 רבעל בובנה ץעהמ תוענ תושחרמ םיעלות לש הכורא הרוש
 תא איצומו ורוחל ודי תא סינכמ ץעל זפחנ אוה .ותיב
 .הקיר איהשכ הספוקה

 םמצע ושיחרה ויעלותש רענ ותואל ול םרג המ
 אל הלא םיצרשש ,ןימאהש וב התיהש תומימת ? םאובחממ
 ,בזכאה יעלות וללוע המ האר םתאנהל וצרתשי אלו וב ודגבי
 והונ תא דקפ אלו רזח אלש קר אל ,השמל !קקרה ישמר
 וידעצ תא רמש םישדח ךשמש אלא ,ולש תפרה תיב תילעב
 םילובט םיגדש רמול רתומל .השוב תמחמ ,ותברקב אובמ
 הנשב אל ,וירוה ןחלוש לע ולעוה אל בלחב םיפצו תנמשב
 לש םטוקיל חונש ול ררבתנ םלוא .הירחאלש הנשב אלו וז
 רשאמ וינפל םמצע םיחטשמש וללה םיעלותה ,תותפשא יצרש
 םשפנ לע םיסנה ,לחנבש םיגדה ,םימה יצרש לש םפוסיא
 םיאיבמש םימסהו םישקומהו םיחפהו תורומכמהו תותשרה ינפמ
 תלחותב םייתסנש ישילשה ןויסינה לע .םדאה ינב םהילע
 .אבה רופיסב ראותי -- הבזכנש

 םיגדב שי םיפתוש השולש

 םוצע ןויער הגה תרטוטחה לעב דמלמה לסוי לש ונב
 םיחולמה םיגדה וילע וסאמנ יכ ,תבשל םיגד גודל אוהו --
 ושפנ .תבשה דובכל םתוא תלשבמ ומאש ,"גנירעה,, ןירוקש
 םינטקהמ וליפא ויהיו ,םימה ןמ רשי ,םיירט םיגדב הקשח
 םוי תאיו ,ושפנ התויא יח גד יכ "אנסרהד אסכ,,כ רתויב
 תלפתל ,ךלה תסנכה-תיבל יברהו תושמשה ןיב תעשב ,ישימח

 ינזא ךותל ותינכת דוס תא בייל השמ הרעה -- החנמה

 -- םיגד ןידצ דציכ -- אלא .דיצב ופתוש תויהל ינשקיבו

 הב וקסע אלש ןכש לכ ,הכלהל םיגשה ודמל םרט וז הנשמ

 יתעגי ,יתשרדו יתרקח .ץעיל ירות עיגה זא יכ ,השעמל

 תומאו תוילולשהו םימה יגלפב :הצועיה הצעה תא יתאצמו

 םיצרוש ,ובחרלו וכרואל "סנירפ,,ה תא םירתבמש םיברה םימה

 לע םיטלמג םה דימ םהילא םישגינשכ לבא ,בורל םיגד

 לוחה תומירעב םיאב ,םינבאל תחתמ םירתתסמו םשפנ

 הכמ ,בוקרה תכלשה ילע ןיב םיצעננו ,םימח תיתחתבש

 התאו ,וגטב לע וכפהמו גדה תא תממהמ שיטפב תחא הקזח
 ? אצמיי ןיאמ שיטפה אלא .ולטונו ךדי טישומ

 ידוד :שיטפ םג אהי -- ורהנ בייל השמ ינגפ עתפל
 -- קקרה יגד לש הנמב לחבי אל אוה ףא רלדנסה לירתלא

 תשלש ןכבו .ישילש ףתושכ ונפרצאו שיטפה תא ונממ לאשא

 :ללשבו דוצמב וקלח ,ותכאלמו שיא שיא -- םיפתושה

 םינבאה לע וב הכמ בייל לאומש ,שיטפ ליאשמ -- לירתלא

 הככו .םיגדה תא איצוהל םינבאל תחתמ לא ידי בחות ינאו

 בקר ילע ונילע הזיתמ תיבובקרב הנושאר הטבח :דיצה לחה

 יזיקילדמ המב,,בש הקוריו בלחו ןסוחו שכל תוקיבד תוצא

 םינבאה לע הינש המולהמ .טיטו שפר םיסכתמ ונידגבו וניניעו
 .הלק העשל םירוגסב וגתוא הכמו וניניע ךותל תורורצ הרוי
 ףוסאלו גוידה ריצק תא רוצקל יגיגחה עגרה עיגה הנהו
 האב הלודגה יתעש -- וכוהש תוכמהמ וממחהתנש םיגדה תא
 .םירוכעה םימה ךותל תשלוב -- תשחוב די ךעומ ינאו
 לעב אל -- ףרגמו טטחמו שקבמ ,םש ששגמ ,הפ שמשממ
 רוא ןרק עתפל ? םיגדה ומלענ ןכיהל -- תמ שפנ אלו יח
 קלח והשמב וזחאנ ידי תועבצא :שואייה יכשחמ עיקבה
 יתילעה גד :רמואו רשבמ רשבמ ינאו ,ןתיול לש ורוע תקלחכ
 ךותמ ותוא תופלוש ,גדה תא תופפול יתועבצא ,יתכמב
 רוצי -- הביח לש טבמב תוקבוחו תוקקוש םיניעבו םימה
 המאה תיעיברכ -- וכרואו רוהטה ףסכה ןיעכ קירבמ לגועמ
 : סיעכהל ץצונ ןותלקע שחנ ,חירב שחנ הארמכ והארמו
 -שיפ,, םידוהיהו "ירקשעיפ,, ול ןירוק םינימורהש םימ שמר
 דיצל יעיבר ףתוש) םיגד הדוצ ונייהד חפולצה אוהו "ראק
 גדה (םדוצל םהל ברוא אוה םגש -- ונינפל הלגתמ םיגדה
 םיירט םיגד לוכאל ונתלחות תא בזכאו ונמידקהש המודמה
 -- לצובמו לפלופמו חלוממ ריצב הלחה תסורפ תא לובטלו
 שיטפה תא ולטנ םיפתושה ינשו םימל הרזח לעוגב ךלשוה
 גד תונקלו תכלל וציאהל ישילשה ףתושה תיב ואוביו וכליו
 .לודג םויה דועב תבשה דובכל וניכהלו חולמ

 ףנכ רופצ לכ תינבת

 יוצמה רימזה .םיבר ףנכ ילעב ויה םיפחרמ השרוב ימשב
 םהיניב ויה ,ילאילחנהו ברועה ,בנזה ךורא ,סיסה רורדה
 םה תוימהו תואירקו תוחווצבש תופוע םהיניבו רמז ימיענמ
 התיה תפלוח םיתעל .ףנכ ילעב תרוש תבוח ידי םיאצוי
 השרובב .זוורבו הנוי יומד ףוע תומד הדח החירצבו ףעיב
 םיאמטה תופועה ןיב ,רמולכ ,ברועה לש היול-תבכ הבשחה
 -עקראס) 'הקרזיק,ה ןכש ,'םיאמטמ,ה ידיב התיה תועטו --
 ינמיס לכ הל שיו םיזוואה תחפשמל תכייתשמ (השרוב תגעב
 וניאו ףלקנ ונבקרוק קפזו הריתי עבצא -- ףועב הרהט

 וינפשכ ףרגלטה יטוח לע דמוע והוניאר ךכ) וילגר תא קלוח

 'ר ידודש םירמוא תיבב יתעמש דלי יתויהב (םיתבה לא

 תדלוי הב ליכאהל 'עקראס, טחש ,טחושה ליפא לארשי

 ףועו, תופועב היה יקבש הארנ .הקזחל ידכ ,אבס תיבמ

 לא ,וילא ילוא .(א ק"ס בפ 'ס ד"וי) "תרוסמב לכאנ רוהט

 ינבו 'הקרס,הש -- "םימה ףוע,,ב ם"במרה ןווכתה הז,, ףוע

 טושפ רבד היהש (יאדובו) .םה םימ תופוע -- םיזורבה הנימ

 םוחש רבה זווא .רוהט ףוע הזש (םיטחושל) םוקמ ותואב

 ןיב אוה ףא ףצו השרוב לש היתורצחב 'תייבתנ, הצונה

 תלייטמ הזורב-אמא דציכ תוארל אוה עשעשמ הזחמ .םיזואה

 הרושב םיעסופ -- םיעעונתמ הירוחאמו הטאל הפפוט --

 וליאו הבוהצ הפיטעב םתוכרב םיסוכמה היחורפא תיפרוע

 םידעוצ היציב יעיפצ -- הזוואה ןכ אל .ןבול הטעמב םתורגבב

 ידכ םירזפתמ םה העמק םרגבתהב םלוא בנז תרוצב םנמא

 אלא .םהימוטרח ישארל םימיעטה םינשד םיאשד-יחמצ שקבל

 .לובג אלל םהמ תונהיל ונתינ אל תוריחהו רשואה ימיש

 והשימש םהל העידומו םברקב תרקנמ הליחתה תיעבט השגרה

 אל ..םרשב לע תוחמוצו תוחתפתמה םהיתוצונב ויניע ןתנ

 תוצונה תטרומ הינעוצה ידיל ורסמייו םיבר םימי ורבעי
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 -רעצ, ינמוהה יוטיבהש ,םימחר תעדוי הניאש ,םיזוואה תמיא
 ....הידילו -- החורל היה רז 'םייח-ילעב

 הקוחר 'םייח-ילעב-רעצ,ב תופתתשהה תדמש קר לבח
 רעצ .םהיתופועל סחיב השרוב ידוהי לש םבלמ םג התיה
 םיזוואה לש םפוג לעמ ןתשילתו תוצונה טורימ -- ןושאר
 תויהב יהיו .שדחמ הנחמצתש ידכ ,םייח םדועב םיזוורבו
 םישלתמ ,לזמה ידודשו שוליתו טורימ םרט וטחשנ לזמ םהל

 תסכו רכ תאלמ ןעמל תישילשבו הינשב ןהיתוצונב ויה
 ,חספה ילכאמ תמחמ -- ינש רעצ .החונ הביכשל הכר המולפ

 ויאופתו (ךילזמערכ) ויתוקיטקלו (ךילדייגק) תואתפוככ
 -וגנרתלו םהיזוואל השרוב ידוהי ונפ -- הברה ןמוש ושרדש
 .םחבטמל ינויחה ךרצמה תא םהל קפסל םהילע וויצו םהיל

 םתרזע םגו םתשקב תא תושעלמ ורחיא אל ףנכה ילעב

 הטעלהה תכאלמ הליחתה דימ יכ ,םהל הדמע םישקבמה לש
 סרית ירגרג שודג ןפוח :ןוצרב ןיבו סנואב ןיב ,הסיבאהו
 ,םילשובמ ,םתפילקב המדא-יחופת ,םהיתורגרג ךותל חנצ

 םהירוקמ ךותל  ולשלוש ,הטיעל-ירודכל חמקב םישולנ

 םימעפ שלש םתפפול קגח תתימ .המישנ ררצוקמ םיחותפה
 תעשבש תוצונ רומיסו םיניע תכיפהו שאר בוברש ,םויב
 יתופכ םרסמיהב רורד םהל ארוקה םויה אוב דע הסיסג
 ..םרסומ ילבכמ םריתמה טחושה ימחרל םייערכ

 -- ינפוגה לבסה לע הבורמ ישפנה יודה ישילש רעצ

 :הארנו הבה -- !דציכ ,תלוגנרתה לש הקלח תנמ אוהו

 התנקו הכלה ,םיזווא תקהלב תיב-תלעב לש השפנ קושחב

 ךרד תישענ הקידבה) הזוורב וא הזווא לש תובוט םיציב המכ
 (טפנה תרונמ ינפל הדמעוהש הציבב 'תיגולונגטנר, הצצה

 תחא הלטנו הכלה -- תרגוד הזוא תיב תרקעל ןיא םא היהו

 ! "םינב יל ובה,  קועצלו קנפתהל הטילחהש היתולוגנרתמ
 היהו דרפיי רעצה ןאכו -- תולודגה םיציבה לע התוא בשותו

 יפל אלש ,תולודג םיציב לע הריגד (א :םייוניע יבלש השלשל
 העברא תב הציבר ,תועובש השלש םוקמב (ב .הלוביק תיב תדמ
 םהלש טקניטסניאה ליחתה םיחורפאה לודגב (ג .תועובש

 בושו אוצר ,ותפש לע הצר םאה -- תלוגנרתהו לחנל םכשמל
 וליצה -- םינמחר ינב םידוהי !םידלי ובוש :סמח תקעוזו

 הייחש לש העש ירחא קר ...םיב םיעבוטה יחופיט-ידלי תא

 .תגרוחה םמאל םבישיו תולוצממ ןובערה  םאיצוה ,הלילצו

 ןטקה השארל הרדחש דע םישדח ךשמ רזוחו ךלוה הז רעצ

 .קיפסת םירכנ ידליבו ...הדלי םירז םינב,ש ,הלודגה הרכהה

 יוכש לש ותוסח שקבל בשתו ףרוע הלש שחכה ידליל ןפתו

 .ונומרהל ףסאיתו רצחה

 ."םימשה ףוע דעו שמר דע,

 םיקרחה םלועמ

 םהיגוסל םיבובזה ויה השרוב ידוהיל וקיצהש ףועה ישמר

 קיבדה ריינה ג"ע םהינומהב וקבדנ תיבה יבובו .םיברה

 (דיתעה ש"'ע 'תלהוק, לש "תוומ יבובז,,) רדחה תרקתב הלתנש

 אלש טעמכ ,םדה יצצומ םינדרטהו םינצקעה שאר הז ,שותיה

 .התא היתוכרבו הרובדה התיה היוצמ התמועל .השרובב הארנ

 -ורווכ תא הזה ליעומה קרחה תושרל ודימעה םירכאה יקשמ

 השרובבו םהינשוש ינקבא תא םירובדל וטישוה םיחרפה ,םהית

 םהיאיצומה, תא ולבט :ןתרצותמ תעבורמ תואנה ונהנ
 שבדה תלחב וסגנ ,ינחירה ליזגה שבדב ףיסאה יגח תודועסב
 קתקתמה דמתה תא ותשו םיינישה ןיב ודועב ודגמב סמנה
 םירפרפ ."הלדבה,ל תורנ םהמ ושעו הועשל גנודה תא ושלו
 ופרפר ןהיתוחפשמל תוישופיחו םיפפועמ םיחרפכ ורפרפ
 ינרק לעב 'רגוב,הה םידליה לע היה דחוימב ביבח .הריואב

 'םיריבעמ,ש ,ינמוה גהנמ םידליה וגהנ אל םיבובזב .ליאה
 ובחסב ותוארל וגנעתהו שק לועבג שולקה ופוג ךרד ויה
 .הנועמ ללח ולפנ דע ותוא

 םודא עובצה ןיטיכה דלש םע 'ונבר השמ תרפ, םג

 .םתעשעישו םיבשעה ןיב הטאל הלחז תורוחש תודוקנ רמונמהו
 םיתפרכה עקרק לע ושחרש םיקרח לש םינימה יפלאמ

 וארקש תומשה ,םרב .השרוב לע וחספ אל ,הב םיעוטנהו

 .הרשע רפסמה תא ורבע אל ,ויה םייללכ תומש ר"יפעו םהל

 םע םהיתוצבב תורקרקמה םיעדרפצה תא ןאכ חכשנ לב

 םיעטרקמו םיחפנתמה םידופיקה תא ,הלילה תטלע תדר

 םימה ךותמ םיטלובה ץע בקר יפנעל ןבאמ םהיתוילולשב

 אל רצרצה םג .םמעשמה םבוקבק תא םהירחא םיריאשמו

 שופל םהיתוטמ לע םידוהיה ולע הב העשה תא ןווכל חכש

 אוה אב ,הקותמ המדרת םהילע הלפנ קרשמו םמוי למעמ

 .םתנשמ םקיתהו םירקנמה וירוצרצב

 יעיגי יניעמ הניש ריבעהל םידעומה םישמרה רתי םג

 ,םהיתוטממ תוריעשהו תורערעזה םהילגר תא וריקוה אל חכ

 םיביואה תשלש תא םג .הזב םריכזנ אל סואימ תמחמ אלא

 המלו .ונחכש אל ,רבכעהו לותחה ,בלכה ,הזל הז םיבוהצה

 רידהש ינפמ בלכה -- + תיבה תויח תמישר שארב םונאבה אל

 ותחבנ לוקו םייוגה ןיב ומוקמ תא עבקו םידוהיה יתבמ ומצע
 םדיל םרבעבש ,םידוהיה ינזאל םהיתובשומ תומוקממ עיגה

 םיטעמה םיבלכה .םבלב ךרומ ואיבהו םהילע םילפנתמ ויה

 תא תוכזל ידכ קר ,םהל םינודא ןיאמ ,תואטמיסב וטטושש

 אוה -- 'ןאידנופ,ה אב ,"ןוכילשת בלכל,, תוצמב םידוהיה

 בלכה איבה תיתימא תלעות .םליכו -- םיבלכה ןיילת

 ןכחלב ,םויב :הרימש הנשמ ןאצה לע ורמשב ,תונינילפב

 -- הלילבו וירחא ןרותב הנרזפתת אלש לולטה בשעה תא
 רדעל (בודה וא) באזה תבירק לע םיבלכה ויה םיעידומ

 .וירחא הפידרהו ותוא םקיחרהב םיעורל בר רזעל ויהו

 םירבכעה תדמשהב התיה הבורמ ותלעות -- לותחה

 אבו ,וברו ורפו ,הפצרה ישרקל תחתמ הירופ עקרק ואצמש

 .בעותמה םוסרכה תקוצמ תא םהילעמ לקיו םדימשהו לותחה

 םהיתונורא תא :וללה םימסרכממ השרוב ידוהי ולבס המכ יוה

 םירפס ; ש"כל -- הוזמה תא ;ןוזמ שופיח תביס אלל וררוח

 תא הילע ךרבמה אצמ תפה תעיצב םע ;ריינ תורפעל וכפה

 לכאמ ינימ לכו ץע ילכ ,םילענה ,םידגבה תא ;הבוקנ ורכיכ

 וקדצ דאמ המ) הז ץקושמ ןמסרכ לש השוטלה וניש םהב העגפ

 מ"ב "ורי) "איעישר אירבכע ינה, :םהילע םתעדב ל''זח

 ורעבמו ודימשמל הבר הדות וקיזחה ךכ םושמ .(ה"לה גי'פ

 תרכינ האנהב קקלש בלח טעמב ולומגכ אל -- ול ולמגיו

 וילא םידליה לצא ירבחה סחיהש אלא .הנשד הדועס חוניקכ

 תא ףטלל שרופמה רוסיאה ינפמ ,בלכלש הז לע הלע אל

 .(הטירשל ןכוסמו) החכישל השקה ותעיגנ ללגב ,קלחה ורוע

 תא 'ןילמ, םאש ,'הכלה, החוור ןבר תיב לש תוקוניתה ןיב

 ...עגמל םתוא 'ןירישכמ, -- לותחהו בלכה
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 המהב לכו היחה

 ידוהי לש םתושרל ומצע תא דימעה אוה ףא יחה םלועה

 םהינפ תא החמשב תודחל ימ ,תילכלכה םתלעותל ימ ,השרוב

 תקלחבו םהיתוצונ יפיב םבל תא חמשל ימו םהיניע הארממ
 םהינזא תא םיענהל ימ ;םהיתורעש יעבצ ללשבו םהיתורוע
 םיעטהלו םשבד תפונ תא םנושלל קיתמהל ימו םתננר ילילצמ

 הלאכ םג םהיניב ויה ךא .םבלחו םרשב ןשד תא םכיחל

 לע .םרעצלו םדירטהל ,םהל קיצהל ידכ םמלועל ואבש
 האנ המ -- ינשמשל אלא רצויה םארב אל :וארק םינושארה

 :ולאש םינורחאה לע וליאו !וז תינונס הפי המ ,הז לוגנרת

 ריכעהל אלא ורצונ אל הלא ? ה"בקה לש ומלועב וללהל המ
 ןיאש ועדיי ןעמל ,ונב ויתוכמ תא אילפהלו ונחור בצמ תא

 ונרשב ןומשב ותבוטב טעבנ אלשו ודגנכש ערה ילב בוט
 ,ךרבתי ,וינפל עודיו יולג -- 'תוערה אצת אל ןוילע יפמוו

 ואטח אל תאז לכבו -- וניתוצעל קוקז וניאו וידי השעמ
 לש ויתודמ רחא רהרהל וברה אלו םתפשב השרוב ידוהי

 .םימחרב ויתוירבו דסחב ומלוע גוהינב אוה ךורב םוקמה |
 ,םהיתוורואו םהיתותפר תא ואלימש תיבה תומהב םה הלא

 6לכלכל וקלח תא םרת םהמ דחא לכ דועב ,םהילולו םהיריד
 תא ועפש -- השבכהו זעה ,הרפהי :וקשמ רופישלו תיבה
 ןיאב .לועב ךשמ (רומחה םג םיטעמ םירקמב) סוסה ,ןבלח

 (דאמ חיכש רבדה היה םייוגה לצא) רפה תאז השע -- סוס
 םיסלכואמ םהיתורעיו םירהה .השרוב תורצחב הארנ יוכשה םג
 םיתפרכה תועבג תא םהל בשומל וויאש תויחה לכב ויה
 הימנה ,תבנראהו לעושה ,בודהו ינופצה באזה : םהיסכרו
 תולילב ואצי ןנימ תונבו תונורחאה תויחה יתש) תיריגהו

 הצרפ ואצמ רשאבו םידוהיה יתב דע הנעגתו ןפרטל רחשל

 תויחה (תיבה תופועב תומש ושעו םתיילעל ולע םהב

 ןנוזפחב וטטוש הסרפה תוסירפמו הרגה תולעמ ,תונירקמה
 םהיחא רתיו ליאהו יבצה -- םיעלסה יקיקנו תורעיה יצע ןיב

 םיירוב לע םתוהזל ועדי אל השרוב ידמלמש ,השרפב םינמנה
 א--יבצ :םםומגרת ןכו) םש ימולע ורייתשנו (!1 עדוי ןכ ימו)

 הז םוגרת -- 'רעדיו א, אל--דניא--נא -- ליא ,שרעה

 ןוקיסכלה ולצא םת 'רומחי,ל עיגהשמו יתיבה ליאל והוריאשה

 -נא -- 'וקאו, ,לזייא-נא -- 'רומחי, :שרפמ ליחתהו יגולואזה
 רעלדיו א, -- ומגרתש 'ואת,ל טרפ ; ןשיד א -- 'ןושידו, ,וקא

 'יוכ,ל ןוימדה רובעב הארנכ + ללכה ןמ אצי הז המל ,'סקא
 השרובבש הרק ךכו ('סכא רעדליו, ונייה 'סקא-לפיפ,ש ,ינשמה
 אל םינושארה דוע לכ ,אתוצב תואמט םע תורוהט תויח ונכש
 םירה, :םילהתה ררושמ רמאמכ -- םינורחאה י'ע ופרטנ
 תופועה ןיבמ "םינפשל הסחמ -- םיעלס ,םילעיל םיהובגה

 הנויהו ידוה לוגנרתו זוורבהו זוואהו לוגנרתה תא :ריכזהל שי

 שורפה -- םוגרכזה רבכש םימש ירופצ םירשכה -- (הרידנה)

 ,לובלובהו קרקרשהו יזגריה ,ילכיקהו תינונסה ,הזחה-םודאו

 ןיב ףעיב םירבוע ויהש ןור ירפצ רתיו ,רורדהו רימזה ,ונורפעהו

 םידוהיה בל תא זילעה םפוצפצ תרמזב ונינרהו השרוב יתב

 םיפחשהו המורד תופעה תודיסחה ,ויה םיטעמ םינוי ינימ)
 םהיניב) .(השרוב ךרד םואשנ אל םהיפנכ -- הנופצ תוסטה
 ללגב םבלל הבורקו םהילע הביבח התיהש תרכזנה הנויה
 םנזאלו היקוקה לש הלוק תא ועמש תורעיה ירבוע (התורשכ

 וירוח תא וחדקב רופאה רקנה לש ורוקמ-ושיטפ דה עיגה

 םידמלמהש הלילה תמשנת איה ףלטעה .וצעבו ןליאה תפילקב
 ,יהבלאווש, -- 'סיס,ה םע והופילחהו תועטב והוניכ וא והוהיז

 יתב ןיב הליחבמ החיגב תומששה ןיב תועשב היה חלפמ

 אל השרובצ .םיליכתמו םיכלוהה םיהכה םהימש תא השרוב

 תליפאב תומהבל לפטנש ,הז ירזכא ליפטל בל תמושת ושידקה
 .תאז הארונ "'הציצמ,,מ עדי םא קפס .ומד תא ץצומו הלילה

 רשנה לש ופועמ תא םג םהימשרל ופיסוה םירהה יספטמ

 רחשל קוצל קוצמ ופלחבו ותבש םורמב וניק תא וחנזב

 ותואריהב :תולוגנותה תתיח השרובב היה ברועה .ףרטל

 ןימ העימשהו וב הניחבהש הנושארה ,תרגודה התיה ריואב

 רתסב דימ אובל היחורפא וקיפסה אל םאו הרהזא רוקרק

 ןיב רפרפמ רבכ ותויהב סמח קעוז םהמ דחא היה היפנכ

 .וינרפצ
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 השרובב םימכח ידימלת

 תובושתו תולאש
 קחצי יול
 ףסוי המלש
 לדייז ונבו רטפא בייל השמ
 הידמולו הרות
 השרוב ימכח
 הימאונ
 "ושיו,ה ימימב ימי ברק
 תוינאב םייסו תונויצב חתפ :הביסמב
 "הדוגא,ה םאונ לע חור הרשמ ןווג תריהב תעבגמ
 ופדורו יחרזמה תא ןיוע ברה
 "שריה ןוראב,ל השרוב תמורת
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 ץמנייטש קחצי יול

 םישנה תזירז ותשאלו ס'לרעב המלשל ודלונ תונבו םינב
 םלועה רוא האר ,הביר ,הריכבה תבה ירחא .םינפה תריאמו
 .תיבה תא הקבח הלודג החמשו יאור בוטו םיניע-הפי קונית

 הרכזנ זא .םלוה םש ול ושקביו בוט יכ ותוא םתוארב יהיו
 תחא איהש ,בושטידרבמ קחצי יול 'ר תיבמ הלענה האצומב
 ארקל העיצה -- הל ךייש ןידה דצמ םשהו ,ויתודכנ-תודכנמ
 םשב ארקיו -- לארשיל רשוי ץילמה ,קידצה םשב דלונה ךרל

 .קחצי יול

 תיבבו םירדחב וירבחל חונ .קחצי יול היה דמחנ רענ
 החפשממ דרח ידוהי תיבב לדגתנ אוה .והובהא ויערו שרדמה
 םידמלמ לצא דמל ,ץמנייטש תחפשמ איה ,םיפנע תבר הבושח

 איגוס לש הקמועל היה רתוח ,וידומילב ןייטצהו ליעוהל

 םש ,הבישיו תבישיב ודמלב הילופלפב ביחרהו ארמג ודמלב

 םידימלתבש םיניוצמהו םיפירחה ןיב היה .הארוהל ךמסוה
 הצר אלשמ .דואמל לע והוכירעה "ה''ממרה,, הבישיה שארו

 הלחת ב"'ושל יהיו ,ת"ובושב רחב ,ןייד וא בר דיקפת אלמל

 ,ינבוקאימ טחושה לאיחי 'ר ונתוח תריטפ ירחאו טגירב
 .הירטסינסנרטל ותולג םוי דע םש בשיו ומוקמ תא שרי
 השא ,וקייל ותוחאו ותשא וילע התמו וידלי תא לכיש בוליגומב
 ששחה תא ינזאב עיבה םיסורה י'ע ררחתשנשמ .בל תנידע
 םודאה אבצל סויגה -- ושאר לע תפחרמה השדח הנכס ינפמ

 ודיבש יל עידוהשמ .ינממ הצע שקבו -- תיזח :ושוריפש

 הלק העש ךותו -- דקפמל ויתכלוהו והיתלטנ ,הארוהל הכימסה

 ותוריחב עוגפל ןיאש -- "ברכ ררחושמ,, קחצי יול אצי

 .תיתדה
 הממושו הלבא הנאצמיו הגירהה איגמ השרובל ובושב

 םינשעה םידואהמ המכש ותוארבו ושפנ וילע המגע ,הבירחו

 ובלב קיהבה הוקת לש קיזו היחונמל ושפנ הבש -- הילא םיבש

 םילוצינה ןיב .הנשויל השרוב תרטע תא ריזחהל ונוצר היה זעו

 ועיקשהשמו הרות ינבמ םיבר ויה אל הבוזעה השרובל ורזחש

 הקיפסה אלו םינפ םהל הריאה החלצההו םיקמעב םמצע

 םלועל וחינה -- ע"שברה לש ונובשח תושעל העשה םהל

 .וגהנמכ גהניש

 םירזוח םידירשה ,הרפעמ רענתהל הליחתה השרוב

 םירתונה השרוב ינב ואר זא .םתיב ילתוכ םיננוחמו םהיתבל

 קחצי יול תא םהילא ובישהב ה"בקה םתא השע הקדצש

 םריע ינבל יהיו -- ול תונומא םידיו ח"ת ,ב"ושה ץמנייטש

 אלכנו יול 'ר רסאנ אירגנוהב הטיחשה תריזג תאצב) טחושל

 םג ותדוצמ תא שרפ םשמ ,(תוריחל םייוניע ירחא אציו ---

 וחרוא יתויהב ,ינזאב שחל החלצהבו .הבישיוו ףעיסומ לע

 אפור ,ןומולוס םלושמ ר''ד לש ודמעמל הכז םעפהש ,תבשל

 ףעיסומ דע לשמ ןושארהש -- ונמיה הלעמלו --  לילגהו השרוב

 םידוהיה ןורחא תאצב .הבישיו תא םג שבכו ךלה אוה וליאו

 םוקמה ,השרובב רתויב קיתעה תסנכה תיבמש ןיחבה הנממ

 ןוסא ענמש עודיה עימקה ומטוה הכותבש שדוקמהו שודקה

 םבחסב םייוג ידיב סרהנו ברחנו ךלוה הז תסנכ תיב .הידוהימ

 הרוהו הכלה קספו -- םהירונת תא םהב קיסהל וישרק תא

 םימכח ידימלת םינבר

 תולעל רשפא יאשכ) הוקמה תא ויצעב ןקתלו וקוריפ לע

 .(דירוהל אל תוחפל שדוקב

 וייוניע ריע) הירסיקב טחושכ לבקתנו לארשיל הלע

 םהל ותתב ברה וכרע תא וריכה םש (אביקע יבר לש ש"'היקו
 ןכוש ברש ועדי רסומב ויתושרד תא םעמשבו הרותב םירועיש
 םימסרופמ הרות-ילודג ואצי שדחמ םיקהש החפשמהמ .םברקב
 קרב ינבבש ץינ'זיול רבע וידי ופרשמ .רוביצ יכרצב םיקסועו
 קותישה תלחמ לש הזגור וילע ץפק ,הולשב בשיל שקיבו
 וינבו יוד סרע לע ותדעוס ותשא .הטמל ותדימצהש

 אבא לע םיבר םימחרבו הבהאב הדי לע םירזוע וינב תונבו

 לאל ןיאו םהיניעל קמוצו גגומתמ ופוגו וילחב קומנה רקי אבסו
 ולגלגתנ םנמאו .םימש ימחרל םיפצמו -- ול עישוהל םדי
 תנש תישארב רטפנ .םייחה ילבחמ והולאגיו וילע 'ה ימחר

 | .גיימשת

 רעטכורפ לדייז 'ר

 : היה ודיב אבה ןמ -- ורחסמ .השרובב היה חילצמ רחוס
 םדא .ףרוחב תורוע תריכמו ץיקב הזמורב תישעת ,תומהב
 :ובל לא רמאיו ול ויה תונב יתש ,היה הרות בבוחש הז טושפ
 ינב םילעב יתונבל שקבאו הבה ,הרות םדמלל יל ןיא םינב
 ילכ ,המיס ותבל לעבכ ,ותיבל סנכנ םימיה דחאב .הרות

 םיכושמ דסחו ןח יטוחש ,ישמ ךרבא ,אבהדד ארתנצ ,ראופמ

 = .ליסוי המלש 'ר :וינפ לע

 ץיבוקרמ ףסוי המלש ברה

 דצמ השרוב תליחתב יעיברה | ,לידייז 'ר  תיבב

 אלל "טסעק, לביקש ריעצה גוזל רדח הצקוה ,חרזמ

 יכ ,הרות םוקמל םימיה תוברב ךפהש רדח ,הלבגה

 דמח ירוחב וארנ ,הז ח'ת הל ןיתמהש ,"תונבר,ה הרחאתנשמ

 היהש רעב שובייל םהיניב) ותיב רבעל ןוילעה בוחרב םירבוע

 ומשש ,ליסוי המלש יפמ הרות שקבל (יולסו לש הבר ךכ רחא

 ורבעב תושמשה ןיבו רקוב ידמ .ארפס אלמ אנצכ וינפל אצי

 תונולחל ץוחמ םינרקס ישאר וטלב תסנכה תיבל בוחרה תא

 דצב בקע ,םידודמ םידעצב ועספב ,וירחא וטיבהו םיתבה

 הפיטק תעבגמ ,הרודה הטופק שובל ,תוכילה םיענמ ,לדוגא

 וידימלת ,רדהו דוה ול ווישש "תודבכמ,, תוקירבמ םילענ לוענו

 ס"היבל הסינכל "הניכמ,, ןיעמ ולצא ואצמ ,וידי לע םימ וקציש

 םוקמ ,רגאה ם'ימרה הש ודוסימ ,הבישיו תבישי איהו ,הובגה

 םימיה דחאב .םינברל םה ףא םמצע תא ורישכהו ומלתשה םש

 הבישי שארכ לבקתנו הבזוע ליסוי המלש 'רש השרובב עדונ

 היה יקב ת''פגב ויתועידי דבלמ .סאי איה ,יאטפאה לש וריעב

 ול םירז ויה אל הלכשה ירפסו םימעה תורפסו םלועה תויוהב

 קר אל החוקל ,תיפוסוליפ העד עיבהלמ ומצעמ ענמ אל ףאו

 עגונה לכל וברקב הנוכנ וחורו היה וישעמב דיסח .ם"'במרהמ

 דואמו ויתוחיש אשונ התיה לארשי ץרא .תודהיו םידוהי ינינעל

 .ל'צז קוק ברה ישארה הבר תא ץירעה

 םידרחה דחא ריטפה םעפ :ויפמ יתעמש ןיינעמ הרקמ
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 אוה לארשי עשופ וחש ורמאב קידצ ותוא לע עלב ירבד סאיב
 דחפמש אלא ברקע ץוקעכ תתרנ ליסוי המלש .רקיעב רפוכו

 םשל .בתכמו לוב םהמ שקיב תאז תדספנ הרעהל "םיקתוש ,ה

 הזיזפה החישה לע ותעדל ולאשלו קוק ברל בתכמ בותכל + המ

 אצת ןויצמ יכ,, :דמעמ ותואב ארקש ורמא םג .וילע הבסנש
 ללפתה הב ותלפת תא סאיל חלש ךכ לע ,"הרות

 יננה :בצ בותכ ראשה ןיבו הבושת העיגה םימי רובעכ
 רשאו "רקעב רפוכ,, ינניאש םימורמב ידהסו םכעידוהל דבכתמ
 אצת ןויצמ יכ,, -- הטיסרבינואה תכונחב יתעמשהש קוספל
 ילש םואנה ןוילג הזב ףרוצמ -- (המשאה התיה תאז) "הרות
 ונבל קבדיו וניניע ריאי ה"בוקש הז דמעמב יתללפתהש
 ."הרות אצת ןויצמ יכ,, והיעשי תאובנ ונב םיוקתו ויתוצמב

 בתכמ לש ולרוגב הלעש המ ."עימק,,כ רמש בתכמה תא

 ,אוה ולרוגב הלעש המ לבא עדוי יניא ,ירעצל ,הז ךרע רקי
 הברכ ראפ ןהכל דובכ רחא ארקנ סאימ :עדוי ןכ ינא ,ינובאדל

 לש וריעב תונברה סכ לע הולשב תבשל הצרשמו ןלוקס לש

 לש וזגור ,ףסוי 'ר לע ,וילע ץפק ,לאגוגרופ איסוז םלושמ יברה

 (ץיבונר'צב ינזאב םדיגהש וירבד םה הלא) ץיבונוירסיו "'ףסוי,
 רקחנו לאשנו םהילא ןמזוהו היברסבל םיסורה תסינכ םעש
 ולהא תא קתעיו ושפנ לע טלמהל רמוא רמג םדי לע

 תידדה ונרקיב תופוכת ונשגפנו ונשפנ הרשקנ םש ,ץיבונר'צל
 תא הרחיא אל "'העושי,,הו העושיל וניפצ דחיו והער תיבב שיא

 תמח םיסומע םינמורה תסינכו םיסורה תאיצי תרוצב האוב

 סנ שממ ,תוערה לכבו המחלמב "םימשא,,ה ,םידוהיה לע חצר

 ןכתשה ותיבבש ,ינמורה טפושה בושב :ברה תחפשמל הרק

 :רבדה היה םשפנב יכ תיבה תא ובזע םיריידה לכ יכ) ןכתסהו

 ורונ םחרבב םינמורה י"'ע ובזענש םיתבב ואצמנש תוחפשמ

 ברה תחפשמ תא הליג ינמורה טפושה :אלפ הז הארו .םבושב

 םמוקמב ראשיהל םהל השריו םינוגה םישנאכ םאצמו ףתרמב

 תועשב קושל םתב תא התא החקל ףא טפושה תשא "הצירפ ,הו

 לש םייעובש רובעכ םיקוושב וב אצמהל םידוהיל תורוסאה

 הרזגנ ץיבונר'צ ידוהיב תויוללעתהו תוחיצר ,םישוגינו תועווז

 .וטיגה תריזג
 הנכתשהו וטיגל איה ףא הרבע ליסוי המלש יר תחפשמ

 ראשיהל ןוישר ורובע הגישהב החרט טפושה תשא .נ"כהיבב

 תועמדב .הירטסינסנרטל םילגומ היבשות תובבר דועב ריעב

 אלש ,הרובג חורש אלא םתיבל רוזחל תילרעה הננחתה היניעב

 הארונ הירוטסיה,, :ףסוי המלש 'ר תא השבל ,התנועב

 םדא ."ינלאש ? הל ףתוש היהא אל ינאו וניניע דגנ תשחרתמ

 יכ,  םולחיו תויזהל ,ותווהל ,ספתנ ,ןויגהה רשי ,הז רקי

 התפת אל יתוא .הירטסינסנרטב הער תוארל וידיסחל 'ה זתי אל

 ןיבו םיכלוהה ןיב ונאו םימשה ןמ הרזגנ הריזג -- היוגה

 ילא הנפ תולגל הנכה ידכ ךות ."םיזרוא הרימאל הרימא

 לש "ןידמע,ה תא תחקל ךשפנ תא ןיא םא :העונצ השקבב

 .םישוריפה םע "תישארב,  רפס תאו ידי לע והנת ,ךיבא

 םה הלאו -- יל בישה םישמוחה תשמח לכ תא ול יתעצהשמ

 יתוקת :הז בוטו רשי םדא יפמ יתעמשש םינורחאה םירבדה

 רתוי יתולגב קקדזא אלש איה הבורק כ"כ העושיהש ילע הקזח

 ומע לא ףסאנ יחיו תשרפבש ומצעל אבינ ...'תישארב,, רפסמ

 ויחא םע אצי ןכ ."תומש, רפסב ךרוצ ול היה אל בושו

 תיברמ תא הדקפש סופיטה תלחמ .םילוג ךרדל םיאכדנה

 תששמו ףסוי המלש 'ר תיב לע החספ אל ,םיאכדנה םילוגה

 םיבתכ ,לארשיל ולעו ורזח םהמ השולש -- ואציש תושפנה

 ודבא -- תיתחתה ךרדל ותאצ םרט ומע ויהש הדגאו הכלהב

 .ןניאו

 רעטפא בייל השמ 'ר

 השמ היה קימעמ ןיירוא רב ,יולגבו רתסב םימש ארי
 אוה לולע לקשמבו הדמבש ויה םיננרמ יאשחב םנמא) בייל
 רעטפא שרעה לש ונב היה (ןימאהל ובריסש רבד ,תועטל

 דריכ קודקד עדויו ארוק לעב ותויהב .תוקדצ השוע רלדנסה
 האירק ,הרותב ותאירקב וז המכח תועידי תא בייל השמ
 תרזע,מ אל ,האירקה תעשב םדא וקיספה אל םלועמו הנוכנ
 .הרותה ארקמב ונקתל ידכ ,םירבג תרזע ול העיגה אלו ,"םישנ

 השמ לש ותייגה תא היגהלו אובל ןיהיש אוה הזיאו הז והימ

 תא עינמו חנה תא חינמ ,היתויתואב הביתה תא הגוהה בייל

 ןינ'ןיעה תייגה ףא .הפרה תא הפרמו שוגדה תא שיגדמ ,ענה

 ילעב לכ דועבש אלא דוע אלו ,טילבהל ליכשה "ןיפלא,ו

 הביתה ףוסבש "לודג ץמק,ה תא םיאטבמ האירקו הלפתה

 ארוק היהו הז ץמקב יוניש לכ לח אל ויפב -- "ןוטק ץמק,,כ

 וארקבו םלוח ומכ ןטק חתפב תוטח אלו לודג חתפב "תּוטח

 שודקה להקה לכ עמש -- "תבשה תא לארשי ינב ורמשו,

 םיצמקה תשלש לכ -- "תבש,בש םילודגה "םיצמקה,, תא

 השמ תאז עמש .הזל הז םתייגהב םיוש -- הז קוספבש

 הואתהו וז "האירק רדג תצירפ, םע םיכסה אלו ץיבוקשומ

 םעפש ,ול רפיסו ךלה ? השע המ .ןוצל תצקמב ודבכל הואת

 לעבו קודקד לעב אוה ףא יהיו ,ליוונייז ומשו ידוהי היה

 ,דוקינה תרות יללכ לכ יפל ךומכ ארקש דבלב וז אלשו ארוק

 הרותב םתאירק תא ועמשב םירחא ןקתל היה ליגרש אלא

 הרק םעפ .ונקית אלש םדא חינה אלו ומעטכ אלש הלפתבו

 יושעש ןוקיתה ינפמ ששחש םיבשהו םירבועה ןמ דחאו

 תבוש טוג,| :יוניש ךרד וכריב -- ךרבמל ןקתל ךרבתמה

 (..השרובב הל הסג תועמשמ -- "בנז,,ו -- (ליוונייז) ליבנז יר

 תא הגה ךכיפלו ויגע הצפק ונוקית תמיאש ול ריבסהו ףיסוהו

 ."קודקד יפל,, ותכרב

 ונב -- סיבייל השמ לדייֶז

 הלילו םמוי .התיה ותנמוא הרותהו לדייז היה ןדקש רוחב

 ש"ריל בשחנו הריתי תונלטבב גהנתמ ,תובישיב דמל .הב הגה

 הלפתב םא ,תרחא תיוזב ואצומ היה וז תיוזב וחינמ םדא .לודג

 רבועו םירפסב היה טטחמ -- הרותב םאו תובהלתה ךותמ --

 םינותנ ובורו ושארש ךותמ .ןחלושל ןחלושמו ןוראל ןוראמ

 והובשח אל אמלעד ינינעמ ומצע קיחרהו הרותה לועב ויה

 רסוב ירפ ללגב) וניבל יניב הטטק הלפנ םעפ .םימכחה ןיב

 אל דוע. ילע ודי םירה ,ונממ רגובמ ותויהב (םייניש ההקמ

 ,ףוזנכ תלדה י"ע דמוע לדייזש עידומ אבאו רקובה ריאה

 ןירוסיה תלבקב ,ונממ החילס שקבל ידכ ,יתאיציל ןיתממו

 ...וילע תשוי רשא לככ

 ןוילעה בוחרבו םידוד תע עיגה לדייזל םגו -- םויה יהיו

 .ו"טשב סראתה ס'בייל-השמ לדייז :רמואו רשבמ לוק ףלח

 םיתעלו ויללפתממ היה לדייזש ,"םירוחב תראפת,, רעונה ןינמב

 :הריתי החמש ילבו תורירקב והוכריב "האירק לעב,,ה םג
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 אלא (םיצע רחוס ונניא ס"וס) אל ותו -- ןתחכ הרותל הילע
 הכילהה,, תא ול רכז ש"הוכ :רחא םוקממ ול הדמע הכרבהש
 רוקיבב לדייז ןתחה תא דבכל וירבח תא עינהו ולש "הסונקל

 תונפל ןנוכתמו ולש יארעה תרידב ןתחה תבשב  .ותכוסב

 היתונפד הנהו -- "תלפונה דוד תכוס תא םיקי,,ש "ןמחרה,,ל
 תשמח רישו הכותל ץרופה גגוח ןומה לוקמ םידעורו םיעז ולחה

 הלא ויה -- 'וכו "החמש לוקו ןושש לוק,, :םהיפב תולוקה

 לדייז .ונתחמש ןמזב ןתח חמשל ואבש "יחרזמה יריעצ,, ינב

 גהנמכ לוטיבב םהילע טיבה וליפאו םהירבח לע הנמנ אל

 ול קליחש דובכה לע ובל ץלע וז העשבש אלא ,םהה םימיה

 ותכוסל ורסש םירוחבה תא היולג החמשב לביקו הז רעונ
 .םדיב םודא ןיי םיאלמ םיקובקבו

 ןיבמ ועקב תורימזו לדייז לש ונועמב התיה החמשה

 -- ןוזמה תכרבל םהיבורקו ויבאו לדייז שגינשמ .היתונפד
 תולעמה ריש,, איה ,םיחרואה יפמ הרידא הריש הצרפ עתפלו
 לש ןויצ תביש 'וכו "םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא 'ה בושב

 "הוקתה,, לש הנוגינ -- ןוגינהש אלא ,אחינ -- םיליהתה ררושמ

 תסנכה תדמ חכש ,שחנ ךושנכ ומוקממ רתינ לדייז ...היה
 -- םירשה י"ע הז ךא דבכתנש דובכה תא רכז אל .םיחרוא
 -- ויזיפשוא תא חנזו אצי ,ןוזמה תכרב אלל ומוקממ ץפק

 .ןתחכ וחמשל ואבש וינכשו וירוענ ירבח
 ודימלת יול 'ר לע רופיסב העש התוא לידייז רכזנ םולכ)

 דחאו דחא לכשכ וינפל ןועמש יבר ונבו אוה בשיש יבר לש

 םא יכ,, קוספה תא שרדש ללגב יבר שריפ רחא רפס שקיב
 ובלש םוקמב אלא הרות דמול םדא ןיא -- "וצפח 'ה תרותב

 ןוגינב ץפח ובלש ללגב ,שריפ לידייז אוה ףאו (.טי ז"'ע) ץפח

 .(רחא

 השרוב ימכח

 וכז םואנל .-- הימאונ
 ."הדוגא,ה ךירדמל הארשה -- ריהב עבוכ
 ...םיזוואב --- םייסו תונויצב חתפ
 !! חורה םהילע חנתו

 (חכ בויא) ייהניב םוקמ הזיאו -- אובת ןיאמ -- המכחהו,

 החימצה אל התמדאו םינואגב השרוב הכרבתנ אלש

 םיליכשמ לש רוד הלדיג אלו םירשנכ רבא ולעהש םירפוס

 השרוב ינבל ונתינה .תאז ןייצל אהי רתומל -- חור ישנאו

 -עמב תולעתהל תורשפאה םדיל האב םא -- ?  ךכל םיעצמאה

 ,םיעדמה לכיהל הסינכה ירעש םהינפב וחתפנה !הרותה תול

 אל הרות ילודג !+ תרדוסמ הרבח ייחב בלתשהל וארקנ םא

 םירה ,היתוצוחב וטטוש אל המכח יעדויו ,הישרדמ יתב ובינה

 -- םהילופלפב ונחטנ אל תועבגו םהיתורבסב ורקענ אל

 ןמ וא ןרוגה ןמה -- ןינמ : תילכתב איה הטושפ ? הבסהו

 אל -- הרות תונקל ןתינ ןהבש ןמשל תויואר תובישי 1 בקיה

 םעטמ ינמורה -- וירחאו ירגנוהה יממעה רפסה תיב ,הב ומק =

 אל -- ונממ םהילגר תא וריקוה רשפאה לככש) תונוטלשה

 ויה םה קרש ,"םירדח,,ה .וידימלת תא ליכשהל הברה םרת

 רוקמה תא וויהו םידומיל תישאר לש םיירקיעה םיקפסמה
 וניטצה דימת אל -- תעדו הרות תצקמ תינקל ידיחיה

 תא סיבאהל ולדתשה וללה יכ םא ,םיחבושמה םהידמלמב
 העמק םהל םרסמבו תוטעמה םהיתועידיב אבה ןמ םהידימלת
 לכמ תשקבתמה ,היגוגדפה תמכח םלצא הרסח -- םתרותמ
 םיאג וידימלתש הילבזירמ "ללוהמ,,ה דמלמה וליפא .ךנחמ

 רקיתה ורדחב דמולהו ,וידי לע םימ קוציל וכזש לע םויה דע

 ירהש ,אל ותו -- ץוחה ןמ אבוהש הזב היה וחכ לכ -- ךכב

 .ח"ת ורסח אל השרוב ידמלמ ןיב םג
 ידוהיה רעוגל הנתינ אל ל"נה הלכשהה תודסוממ ץוח

 םישרפומ .ןביחרהלו ויתועידי תא תוברהל תונמדזה לכ השרובב

 םג ךכ םושמו םהל הצוחמש םלועהמ הינב ויה םידדובמו
 םהל הנתינ הריתי הניבש אלא .םהמ הקחרתה ודצמ ותעפשה

 םיצמאמ וכסח אלו םדיבש עדייה טועימ לע דומעלו ריכהל

 .ינחורה םרוסחמ תא ןיטקהלו טיעמהל
 הרות יזכרמל חתפנש יברעמה רעשה תא לצינ ןטק קלח

 יחרזמה םירהה רבעמ תא -- רפסמ ותואב טעמכ -- קלחו תעדו
 יתוברת םוקמ -- ץיבונרשטל םשמו הניבקובל הכילומה ךרד --

 יזכרמל אובלו השרובמ תאצל םדיב הלעש םידיחיה .קהבומ
 .םרפסי רענ -- םהב ובלתשה םגו קוחרמ םהל ומסקש תוברתה

 זוחמה יבושייב ומקוהש תובישיהו םיטעמ םימי ורבע אל
 הכשמ רקיעב .השרוב ינבל הרות קפסל וליחתה ולובג לעו

 דעוג ףסוג, דיקפת .הינב בטימ תא הלודגה הוישיו תבישי

 יכ ,טשפתת לבל תוצרא ימעה דעב רוצעל הלא תובישיל

 ובל ןתנ אלש םדא היה אלו ,המכת התברה הרותה תאנק

 תעידי ןיב תודפ ומש אלו ,היעדוי ןיב תונמיהל וזוע ןוצרו

 תורבוחו הארוה ירפס ךותמ ימצע דומיל .שדק דומילל לוח

 .רעונה ינב ןיב םיכלהמ םהל ואצמ תומלתשה
 ועלבנ םינמור .השרובב וארקנ תופש רפסמב םינותע

 דוחיב ,ידוהי תיב לכב דיל דימ םילזנתמה םינבדבודה םתואכ

 תורפסמ םירצוקמ םיגמור םידומעה )32 תונב תורבוח ועמגנ

 "רימש,,) דיל דימ ורבעו הינלופמ ורדחוהש תלקולקה תורפסה

 הבוט דוע םלוא (השרוב ירעשב ראובמ םמצע וענמ אל "חזמ,ו

 ,השרוב ינבל םהל הקנעוה הרתי הנתמ ,החגשהה םתא התשע

 םוחתבו -- םהידיבש תועידיה טועימ לע הב וצפתנש הנתמ

 תודוהו םלכש תופירחב וכרבתנו תיעבט תוחקפב ונחינ יכ ,רחא

 השעמה ןורשכבו רחסמה ייחב םהלשמ ךרד םהל וסליפ ךכל

 .םרוסחמ תא םמצעב ואלמיו --

 ..ןייטשנייא ...ןיגב "סרוקיפא

 השירד רכש תחת הפיזנ

 תיב םג שמישש ,"יחרזמ יריעצ,, ןודעומב ויה ןיגהונ

 החיש להינ וא שרוד היה םירבחה דחאש ,שרדמ תיבו תסנכ

 אלמ םואתב ,ןיכהו רחב הצרמה ,אוהש םיאשונה דחא לע

 דמול םדא ןיא -- "וצפח 'ה תרותב םא יכ,, קוספה לע שרדל

 םימיכשמ ויה ותבשב תבש ידמ ."ץפח ובלש םוקממ אלא

 םיעמושו םיסנכתמו ףינסל םירזוח ,ןייה לע םישדקמ ,הליפתל
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 ,בושייה תודלות ,לארשי תודלותב םיקרפ ,תונויצ תצקמ
 .ב'ויכו עובשה תשרפ ,לארשי ילודג לע תויפרגויב

 אלש ,ילצא ונימזיו יב םהיניע תא םירבחה ומש םעפ' -
 ותימאל .רתוי אלו תוחפ אל .ןייטשנייא לע האצרה ,לבוקמכ
 תודוה ,םהימואנ תנכהב "םימאונ,ה ושקתה אל רבד לש
 ידוהי לש םירפסה תונוראמ המכ ראיפש "לארשי רצוא,,ל
 ,םילשורי ,לצרה לע : החישל רמוח וכותמ איצוהל ןתינו השרוב

 .רמת ןוצצחו םינרק תורתשע לע וליפאו ,יאכז ןב ןנחוי יבר
 לבא ;ןייטשנזייא לש ורפס לש ונורג ךותמ רבדל היה רשפא

 -גויב םיטרפ ףולשל ויה םילוכי וילע םג םנמא !+ ןייטשנייא לע
 ? ולש "הרותה,, םע השענ המ אלא -- "רצואה,, ךותמ םייפר
 לש תויסחיה תרותמ םירבד תצקמ איבמ רמאמה לעבש ןוכנ
 םריבסהל ןכש לכ ,םניבאש יכנא ימ לבא :-- הז רידא ןואג

 תא םהילע ףיסוא םאו ס'םרבא םייח ןב לאוש -- ? םירחאל

 'יןיטסור,, לש םהיתורגא ךותמ ימצע תא יתטעלהש הקיטמיתמה
 דעצ וליפא ינעיספי אל רבדה ירה -- םיינמרגה דיישנגנלו

 ."ןמזה,, אוהו ,הז חמ איגש לש ישימחה ודמימ םוחתל דחא
 םיריהנ תויהלמ םיקוחר ןיידע םינושארה תעבראש דועב

 םה -- תיבה לעבו ףחד ילש "ןמז,הו ליאוה ,ךרצה יד יל

 רורצל םא יכ הרירב ידיב הרייתשנ אל ,קחוד -- םירבחה
 יריעצ וניזאה הנשה תותבשמ תחאבו -- ירורצב והשמ תצקמ

 תויביטלירה תרותו ןייטשנייא לע האצרהל השרובב יחרזמה

 ףא אצמנ אל םיעמושה ןיבש ,ול םרג ולזמש הצרמ יפמ ולש

 בורקו ,רואיב ןועט וניא -- םעטהו תולאשב והחפיקש: דחא

 .םולשב יתאציש רמול רשפא .ןמזמ יל חלס ןייטשנייאש יאדול

 והלאשו הצרמב ץיבוקשומ השמ 'ר שגפ תבשה תרחמל <>

 -- "? לומתא תרביד אשונ הזיא- לע, :תבקונו הרצק הלאש

 -- .איה ףא הרצק ,הבושתה התיה -- ותרותו ןייטשנייא לע

 לארשי ילודג םירסחה -- וב תוגהל רחא ןינע תאצמ אל התאו

 ןכ םגמא 1ץראה םע ותוא לע רבדל אב התאש  .,ונלצא

 ישימחה תא ללחב םידמימה תעברא לע ףיסוהש ןייטשנייא --

 השמש םשכ -- ךורע ןחלושה יקלח תעבראב יקב היה אל ---

 הפוקת התואב גישה רבּכ םיאקיזיפה קנעש ותעשב עדיאל

 סופתל םילוכי ונאש ,םילקה םיטרפב הלגתמ ףוסניאה חור,ש

 תיפוסוליפ הרדגה ןיעמ איה וז הקסיפש -- "השולחה ונחורב

 .ונתעד תוינעב התגשהו "תיטרפ החגשה,,ב הנומאל הבורקה

 ,אירב ןויגהו תינויצ תוגה לעבו םכח דימלת ,השמ יניעב

 טקנש דע ותעד הררקתנ אל .ץראה םע יואשנ ,ןייטשנייא ,אוה

 וזיא "...ותרותו,, -- האצרהה לש ינשה הקלח יפלכ םג הדמע

 םאו -- תחא הרות אלא ונל ןיא ונא -- ? תאז איה "הרות,

 קספ ןכ !והומכ סרוקיפא אלא ךניא -- ארקת הרות תאזל

 לש ותציחמל יולג םעזבו תחא די תפונתב ינסינכהו השמ

 ."השירד,ה לע יתלביקש ירכש היה הזו .ןייטשניא

 הלש חורה יסכנמ היקנ האצי אל השרוב

 ''זוורה םהילע חנתו,

 ,םיתעלו לעממ הל ונוכנ ןוצר תועש השרובל םג םלוא

 תאושנ הלק בעו םהיננע תקהלמ לוכתה יעיקר רהט תעל

 םיסיסר הטלממו תוצוצינ תנועט החנוצו תשלתנ םילענ תונויער

 רתסב ןוילע דסח לש םיעגרב םיאבה ,הזוע ןויבחמ םיסיסר

 םהל ארוקש רואה ירורהזש שי זא -- הינב בטימ לש םבבל
 תניחב ,ל-א ינונח לש םתושפנ םיאלממו םירזפתמ רורד
 ."ופסי אלו ואבנתה,,

 השרוב תא םיפיקמה םירהה יסכר ןיב הפחירש 'ה חור

 םהל קנעתו היתונבו הינבמ םידחא לע חנתו םימורממ הדרי
 רפוסה תסקל םדי טישוהל םיקרפל וסינ וללה ;חור ןורתי
 דחא -- םה הלאו -- ריינה לע םתבשחממו םבל ןויגהמ ולעיו

 ישודיח רביח :ןיידה ןמדלאוו השמ יבר :טיעממה דחאו הברמה
 תועד הגה :שיפ ןויצנב 'ר ; הפירשב ודבאש הכלה יקספו הרות

 שובייל ; תופורתו תולוגס לש הפוסא סניכו תונויצ ףיטה
 :ןייטש הילדג ;הקיטסיצילבופו הכלה ירמאמ : טרעפלאה רעב

 רתלא ;תונותעו הכלה ירמאמ ,תוזחמ ,םירופיסו םיריש

 תומישר :דלוג ךלמילא יבצ ;תונותעב םירמאמ : ץמייטש
 תור הבהאו תוגה יריש :* םלענ ררושמ ; םירישו םירמאמ

 -ורכז :הלזי'צהמ הרש ;בצוע יזורחו עבט יריש :ץיבונמלז

 לארשיב התבש ימי לכ הבתכש ורפיס :לחר ענייש ;תונ
 ; תונורכזו םיריש םירופיס :רלה הנינפ ;השרובמ תונורכז

 :סההשמ ץריה ;תויפארגונומו תונורכז :ס'קחצי לידארפ

 -חאה : השרוב ייחמ ןמוי :קיטשרעה בקעי ; תּונותע
 בקעי ברה ;ת"וש "דוד ידסח,, :םיובטמיצ דוד ברה ;םינור

 דוע ויהו רשפא .הרותה לע "בקעי לגי,, : בילטוג (יליקעי)

 ץוחמ ורייתשנ ונרעצל םלוא -- הביתכו תוגה רשוכב ונחנש

 םירפס ינש ןיכהש ץיבוקשומ השמ 'רל םג .ונתעידי :.םוחתל

 .י"תכה דבא (ץריה ונב תודע יפל)
 5 םהיתונוילג לע םינוכר ובשי םירכזנה הלא לכ

 היה םרט למשח יכ ,בלח רנ לש ובוהבהל וא ההכ תיששע

 ,תורודלו םמצעל םחור ןויערו םבל תוגהמ ומשרו השרובב

 .רוא תוארל וכז םלוכ אלש אלא

 ץיקה תומיב חורל תארוק השרוב

 רבכ םירופה-ימימ .הבר תויטיאב חיגהל ליחתה ביבאה

 םע םריאשה גלשה הטעמש ,המדאה יפושחמ ןיב וינצנ וארנ

 ןמוח תמצועו ,רובגו ךולה תוכלוהה שמשה ינרק תחת וסוסימ

 רפכהמ קחרה םיפקשנה םירהה .ןדעמ ףופילב תפפגמו הפיקמ

 "לגתמ םהיקיקנ ןויבחמ -- םהיעלס סמועו םהיסכר תמירעב

 רורד םיארוק םיצעה .לצלצמ ךושכש תימהב םהימימ םילג

 רוא תודוקנ ייומד םיציצו םיאפעה תוצקב ורתתסהש םיטבנל

 זירכמ ולוכ םוקיה לכ .םילגתמו םיפשחנו םיעקוב תוינועבצ

 ! בותכו -- ףוטח !רייצו -- סופת :הריציה דוסב אובל ןימזמו

 ךנוימד ןת !ררושו -- ךסומלוק לובט !טייפו -- ךדי טושפ

 ךיגיגה תוטומ רתה !תועקבו תועבג לע וחור יפנכ שורפל

 | ! האולמו לבת לע

 ; ויחופת יביא לישבמ ןליא הנה ; וינבדבוד בלבלמ ץע ירה

 לכה ,םלועה ויז האנ רודה ;וילושחנ תרמזב הכפמ לחנ רוש

 ותב חקול ,רטכורפ ץריה 'ר לש ונתח ,קלופ לדנמ קיזייא *

 םירמאמ בתכ .היה תוינלאמש ויטנ לעב (לארשיב הרטפנ) לידניירק

 יאובב .לארשיב רטפנ ,שידיאב םיילאיצוס םיאשונ לע םירופיסו

 םיריש :ודיב תונוילג רורצו השרובמ רענ יתיבב עיפוה ,הצרא

 .לבח -- יתעידימ ומלענ ויתובקע .םהידומע תא םיאלממ
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 ףסכ-יצרב תלבוט שמשה ! השחמ התאו -- חמוצ לכה ,חרופ
 -- םינבא יקולחב םירבשנה ,"הבישיו,,ה לש םיכזה הימימב
 םוזמזו אשד ופטעי םהיאישו םירהה !! הימוד םלאנ התאו
 -יבסו השרוב ? שירחמ התאו -- םיבשע ןיב רסנמ םילוגרחה
 טויפ הטעמ ןהינפ לע שורפל חור ראש ילעבמ תועבות התב
 עמשנ םלוק תצקמו -- םתמעפמ 'ה חורש םיננוחמל הארוקו
 הצק ,ספא -- םהיניע תוצק וחקפנו חורה יכורב לע הגנ רואו
 .ואר אל -- ולוכו ואר

 ףרוח תולילב

 -טירב לושמל ותאצ תארקל ,םיתפכ וחרק ךילשמ ףרוחה

 םירשבמה םינגוצה םימודמדה .הלוכ השרובבו הסורטיקב ,סיר
 טילשכ םפכא תא םידיבכמ המחה ץנה ינפל רחשה תעיקב תא
 ויפדור והוגישי אמש ,וידעצ תא שיחהל חרוכ שחש ףדרנ
 עלקנש המ לכ לע עשורמ בל-ןודזב הכמ אוה םיטעמ םיעגרבו

 לש הדבכה םדי תא םישחה םה ,תורומשא ימדקמ .וכרדב
 ,םירקה םימב םהידי תא םילטונ םה ףוטיחב .הלילד-יהלש
 ימ ,םיזפחנ .םישבלתמו םהידגב םיספות האילפמ תוזירזב
 םילהת יקרפ עולבל םא ,ושרדמ תיבל ימו ,הרקו הרהט הוקמל
 .ארמג תיגוס אומגל םאו

 וניאו ויפנכ תוצונב ורוקמ תא ההשמ לוגנרתה םג ,וז העש
 ןתנ ימ) הב בייחתנש ,תירחש לש האירקל וליפא ופלוש

 הרתיה ותניב לע ,רקובה תכרבב וחתפי םרט ("הניב יוכשל
 תא לארשי ךרבב ומוטרחמ הלקת אצת אלש ידכ ,ול הנתינש

 ןיכרבמ תוכרבה לכש,, ןל אמייק ירהש ,הלטבל הכרב וארוב

 תראפת,, רדחב םיללפתמה ינושאר ."ןתיישעל רבוע ןהילע

 םא םתעדב םילקוש ןיידע ,ןוילעה תסנכה תיבבש "םירוחב

 הליפא םיננע תרשח :םבכעמ קפסה יכ ,הלפתב חותפל
 תא תרצועו רדייבה ךלמ 'ר לש ץחרמה תיב לעמ תצבור
 -יחתנ תררוצו הרוחצ תחפטמ תצבצבמ ןולחה יתאפב .הלילה
 ,ןינילבת ראשו הדוסו רכוסב לולב סרית חמקמ תויושע תוגוע

 "ישראק,, ןירוקש המשנ יוליעל ,םיבערל םחו שמאמ היירט הגוע
 .הלפת םרטב םועלבי אמש ,ושארל רמושכ ,בצינ ש"יי תיחולצו

 ידוהי ,בטיה םה םיעדוי ןכש ,ךכל הז ןיממ ששח ןאכ ןיא ,םרב
 תלפת ללפתיש םדוק םולכ לוכאל םדאל רוסא,ש ,השרוב

 .ןכש לכ אל תירחש תלפת ינפלו -- (:חכ .רב) "ןיפסומה
 דומעה תא טייצרהאי לעבה ספת הנהו םיססהמ םדוע

 יקוספב ארוקו ךלוה אוה .תירחש תלפת ןמז עיגה :קסופו
 רופכ ,רמצכ גלש ןתונה ...םיבעב םימש הסכמה... : הרמזד
 גגה לעמ הרס הננעה ,עיקרה ריווחמ עתפלו -- "רזפי רפאכ
 םיפרפרמ םינבנבל םילילק םיכאלמ ןיעכו זגתו הוקמה לש

 דומעה ינפלש תורונמהמ אצויה שולקה םרואל םיצצונו ץוחב
 םדא ,תובוחרו םינגו םיתב הסכמו חנוצו שלוג ןירויח גלש --
 ןינמה בוזעב .םאטע ןבול הטעמ םלוכ -- הטמו הלעמ ,המהבו

 רהנה דבלמ -- הלוכ השרובו -- םשרדמ תיב תא ןושארה
 שמשה קרב הגונל םעבצ תא םריממו ףסכ שחנכ וימימ לתפמה
 לע סומעל ןאמה םתארי תיב חירצמ ץוחו ,ילילכח ןווגל ,הלועה

 הכפה הלוכ השרוב -- םורממ םירשונה רוחצה יחרפ תא ויחפ

 .נבל

 (דנ .ש) "םידומל ןושל ...ןתנ םיקלא יה"

 תאשל) "להקה ינפל רבדל,,ש ,התויה זאמ העדי השרוב

 (תוריחבה ינפל םייוג לש םכרד והז -- הימש רכד ןאמ -- םואנ

 ןינע אוה הז לכ -- רסומ תחכות עימשהל ,השרד שורדל

 קוסעל השרובב וליחתהשמ אלא ,וילע קיעמ םיברה אטחש ברל

 הרבח ירבח סנכתהב ,ריעה יבוט להקתהב ,רוביצ יכרצב

 ולעה ,םילוח רוקיבו םילהת ,ס'שו תוינשמ תורבח ,אשידק

 הברמהו ובחרתנ ןתעבהו ריואב תוחרופ וליחתהו םיפנכ תועד

 ודצב ול ןיתממ ורכש ןתמ -- ןויגיה תצקמב ןלבתמו ןהב

 טלושו הלועו הכוזו ''אתרגיאד אניירק,, :ול םירמוא תוריחבבו
 ףסכ טעמ ,"הפב םחכ,,ש םישנא .השרוב ינקז םע ותבשב

 ישארכ ,השרובב לושמל ולע -- םתושרב םירעיו תודשו םסיכב
 .ב"'ויכו הקדצ יאבג ,ריעה יבוט ,להקה

 התרוק לצב תוסחל תונויצה אובב ונתשנ םירבדה ינפ
 יח לעב לככו איה םייח תעונת ,תאז העונת .השרוב לש
 -- הנוזמל איה ףא הקוקז ,ומצע תא םייקל ידכ ןוזמ ןועטה

 תבחרה ,עדימה תלדגה ,רבסהה אוה תונויצה לש הנוזמו
 ירבד תעידי ,תירבעה ןושלה דומיל ,םישעמה תרבגהו הלכשהה

 =  .דועו לארשי םע לש וימי

 בותכה ,הל גייסו הפי הקיתשהש "המכח,,ב אלו ליאוה
 לעו קותשל "המכח,,ה ןמ הז ןיא -- היישעב םא יכ ,רבדמ
 השרובב "...רבדל תעו תושחל תע,, :תלהוק רמא הז זוגכ
 שחש ימ לכו םימואנ םואנלו תושרד שורדל ,רבדל וליחתה
 ןוצרב -- רובידה תושר שקיבו "הפ-דבכ,, וניאש וברקב
 עומשל רבודה יתפשל םינזאה ודמצנ הבר הבשקהבו ול ונענ
 יריעצ,,ה יףינסב רמוא יוה + ןכיהו ...ינעימשהל אב הז המ
 תינכת לבא ,וירחא וקיזחה-ורחה תועונתה ראש) .ייזורזמ
 ץרא,, ןושארה לש ותמסיס ירהש ,ונמיה התיה הרעזמ ןתלועפ
 .רתוי והשמל הבייח ,"לארשי תרות יפ לע לארשי םעל לארשי

 לכב ויתולועפ תא לעפ "יחרזמ:ה תיבש הרק ןכ יכ הנה

 ,הב ואר הבר תובישח ,תאז הלועפש רחאמ .עובשה תומי
 תא חפקנ לב ןכל ,תפומל זועו חור ץמואו השעמה ןורשכ
 תולעלו "לחקה ךותמ תאצל,, וזעהש השרובב םישנאה תצקמ
 ובל םש אל להקה ןיבמ שיא .םרבד תא תאשלו המבה לע

 תוטטרמה ויתועבצאל רבעו ויתומצעב ףלחש ישירחה דערל
 .רוביד תעשב תונבצעב

 הנוכנ ךירעהל ועדי עודיש רמאיי השרוב ינב לש םחבשל

 םהיניבמ תאצלו םוקל זוע םיביהרמה "םיזעונ,ה תא דבכלו
 ,םעה לכמ רתויו הלעמו םמכשמ דומעלו (ןטערט  סיורא)
 לע םיקחדנה םירבד פ'עב דיגהל ,רמולכ ,םואנלו הפ תוצפל

 ןיידע ועדי .אל השרובב ירהש ,ןכל םדוק םעדיש ילבמ ונושל

 ומידקה ירה ,יהשלכ הנכה התיה םאו ןיכהל ךירצ םואנש

 לע תנעשנה האצרה -- "המ לע, אלו "רבדל המ,, בושחל
 ןידדצל היטס אלל ןויעו ןויד תעבותה ,היעב תגצה ךות אשונ

 .השרובב העמשנ אל תאזכ האצרה -- הנורתפ לע התדמעהו
 הרסח ,"הבוש,,ו "לודגה,, ,הנשה תותבש יתשב ברה תשרד םג
 שרודה תמגמש תמחמ ,השרד םיביכרמה םינמסה םתוא התיה
 ,םישורדהו םיקוספה טעמ וליפא ךכיפל ,התיה רסומ ףיטהל
 הברה ומרת אל ,וירבדל היארכ איבהש ב"ויכו תורמימה
 םהלש והות יכרדו ותדע ינב ישעמ ,שרודהש ינפמ ,הנינבל
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 אלו םתוחרוא רשיילו םהיללעמ רפשל ,ויניע דגנל ובצינ
 .םיקבדה ןיב רבחל ויפב קפיס היה

 השרד לש רחא גוסל םרגש השרובב עריא ןיינעמ הרקמ

 וימי ואלמ (רישע) בושח םדא .דפסהה אוהו -- הב עמשנש
 שקבתנ החיש םיענו רשיו םת ח"ת ,ודפסה .ומלועל ךליו
 ינפב םרמאל םמצע ואיצמה אל םיבר םיחבש .רטפנל דופסל
 רמול ושפנב המידו תורוקמה דחאל ויגפ םש ךכיפלו תמה
 וליחהב .'ןידיפסמ,, תבוח ידי תאצלו םרמוא םשב םירבד רפסמ

 הוה יכ,, ורמאש ןנחוי 'ר לש ורמאמ ויפ ךותל לפנ שפחל
 המהב ףוסו תומל םדא ףוס,, : (.זי .רב) "בויאד ארפס םייסמ
 םתעדל רטפנה לש ותחפשמ ינב תא לאש אל שיא ."הטיחשל

 תחא המישנב הגהנש "המהבו םדא,, ןוימדהמ םיצורמ םה םא
 אלא !!וירבד ירחא רהרהנש ונא ימ -- שרד ןנחוי 'ר --
 ירחא רפסמה לש ולזמש ,הנושארה ירחא הררגנ הינש הלקתש

 ירצ לש םתאנק העגפ ותריטפ ינפל םיישדחש ,ול םרג תמה

 חליש םפעפעל תחתמ אציש ץגו ותפרב (םידוהי וא םייוג) ןיע

 תפרה לעתו םירמסמב תותלדה וקזוחש ירחא ,הב ותבהל
 םדא, לש הנושה םפוס הירוושו היתורפ לעו הדקומ לע
 וטחשנ אל חונמה לש תומהב ירהש םעפה םלה אל "המהבו
 וללהו דיפסמה ירבד תא ורקיב וללה ..םייח ופרשנ אלא
 םוק -- לודגה ורמוא םשבו אוה דפסה ס"וס -- והוחביש

 ...ךינפל תוחותפ םיתמו םייח ינזאשכ ךיפ חתפו התא

 יפלכ הצרעהבו דובכב וסחיתה השרובב רבד לש וללכ

 "םואנ,ה לש ותלחתה .םיגוסה לכמ (רענדער) "םימאונ,ה

 ,םיביבח םידוהי : תימיטניאו תיתודידי ,כ"דב ,ויה היינפהו
 ,"רבח,, ראותה (ערעייט ,עבושח ,ןדיי עביל) םיבושח םירקי

 היה אל ,תודידיו תורבח ללכב וא ,ונמיה ףדונ יחרזמה חירש

 רבח ינא יתממ) ,םיעמושה בל לע תסנכה יתבב לבוקמ ןיידע

 -אונל לגרתהל וליחתה טא-טא לבא ("קינ/הפצוחמ-תוזע,, ,ול

 םהירבד תא עומשל םנזא וטה ןוצרבו םהילע ובבחתיו םימ

 ןמזמ השרוב תא ודקפש םיחרוא יפמ וא םה םהימאונ לש

 .ןמזל
 םידחאו "םימאונ,,ה תא ,רומאכ ,ובישחה השרובבו ליאוה

 יכ ,םירוביד םתסל אלו וז "המכחב וחתפ םהיפ,, ףא הינבמ

 ריכזנו הכרבה לע ודמעיו ואוביו ולעי -- לארשי ץרא ינינעב

 םתרמא ןכותו םרוביד ףטשמו םהלש המיאנה תטישמ בוטרוק
 יבבחמ יתפש לע ורגתשנש םהיתומש רדסכ םדימענו הבהו --

 :'ב 'א-ה יפל -- םהינזאל המענו םתחיש התפיו םתעומש

 םימאונ ןורשכש רמול ןתינ -- הטאר יבצ םהרבא =
 לכה ,וכימגהו ולוק םירה ,תפומל היה רדוסמ ורובד .ול היה

 "לארשי רצוא,,ש( התיה תנינעמ ותחיש .השגדהה ךרוצ יפל
 ונייה םייובש ונלוכ ירהש ,ןורסחל ול בשחת לב ; ודצל דמע
 וילא ךשמ םיעמושה בל תמושת תא .(הז "םולב רצוא,, ידיב

 ,םהירבד תא רתס ףאו וימדוק תא רקב :הפירחה ותרקיבב

 -קותמ ונהנ ,דיפקהל םוקמבש ,רמאיי םירקובמה לש םחבשל

 .ותונפ

 הנש ידמ) ףינסה "אישנ,, ותויהב -- רטכורפ רתלא

 ורוביד .תובורק םיתעל היה רבדמ (שדח אישנ ויה םירחוב

 קינעהש רבד ,סוטאפ הל ףריצו הלמ לכ םיעטהו תחנב היה

 .תולעל :ויה םיטושפ םירמאנה םירבדהו רמאנל תובישח

 התשע םעפ :"םואנ,ל תונמדזה ירחא ושופיחל תחא המגוד

 .םיטקיפיטרס העברא הלביק השרובש םייפנכ העומש הל

 רתלא היבגה ,םירקי םיחא :הילא םרז להקהו הפיסא הסנכתנ

 םיטקיפיטרס העברא,, -- רבדה שוריפ םכל עודיה ,ולוק תא

 ליז ךדיאו "...לארשיל הנילעת תוחפשמ עברא -- השרובל
 .'וכו רומג

 וכרד תלחתמ יל םירוכז וישעמ -- ץמייטש רתלא
 םינש רפסמל .םיתבב ל"קק תואספוק יקלחמ ןיב היה :תונויצב

 םע .הינמרג ירעב םידומיל תרטמל ,עיפוהו השרובמ םלענ

 תונויצב ויתועידי תא אוה ףא ךפש ,ויבא תיבל םיגחל ובוש

 ןכש ויפב היה רפושמ וירבד ןכות .ףינסב וירבח ינזא ךותל

 .ורמאנ תובהלתהב וירבדו תוברתה תנידממ אוה רזוח

 ורובד ."םימאונה,, םלתב ךלה אוה -- ?ץנאג לישנא
 םיתע .התיה לארשי ץרא -- ומואנ תנקסמו תוטשפב היה
 ץרא וליאכ ומצע ירבדמ שגרתמו בהלתשמ אוה ףא היה

 בשייתהלו אובל וירבח תא ןימזמ אוהו וילגרל החוטש לארשי

 וחקל םירבחה תיברמ רשאכ אלא םואנל ףחדנ אל .הילע

 .ותעד תא עיבהל ונוצר לע אוה ףא עידוה ,רובדה תושר
 .ויניע דגנל הויש הוהה םא יכ ,קסעתה אל רבעב

 םיינויצ םימואנ הברה עמשש םע -- ןייטש והילדג
 ורדסב ךומסל המ לע ול היהו עדמ ינשרדו הקיטילופ ירבודו

 תא חתפ ךא יהיו םרג םוקמהש אלא -- השרובב וירבד תא

 םירבד ,הז רחא הזב םינינעה ויתפש ןיבל וקחדנ ,רבדל ויפ

 תניחב) ןילובגה ולצא ושטשטינו השרובב עמשיהל םיכירצה

 לע רביד ,אשונ לע רבדל תחתו ("תיבחב םייסו דכב חתפ,

 ןכות ירסח ,תוצילמ יבובנ םימואנב לחב וימימ .םיאשונ

 דבלמ המואמ םהיניזאמ ןורכזב וריאשה אלש ,הבשחמ ירדענו

 ךכיפל .בושח אל הז -- רביד המ ,"רביד ןכ םג,, ינולפש

 םמצעל שוכרל וקיפסה אלש תועידיב קימעהל ,דומילל ףיטה

 םירועיש ןתמב ליחתהש םג אוה .םלתשהלו דיב אבה ןמ תחקל

 -- רקיעבו לארשי ימי ירבדו ארקמ רעונה תא דמילו ףינסב

 ךריב ,תונויצב השרוב תא ודקפש םיחרואה תא .תירבע

 .תירבעב

 -- ודיכ .ןיירוא-רבו ליכשמ רוחב -- דלוג ךלמ-שריה
 רבסהבו יוטיב רשוכ .היה האנ ורובידו הפי בתכ :ויפ ןכ
 היה אוה .ויעמוש ינזאל לארשי ץרא רבד תא איבה עלוק
 הפירשה ימיב ץראה ינותעל תובתכ ץירהש השרובב ןושארה

 דציכ עדיו םיבבלנ םיכויחב ריאה "וימואנ, תא  .הלודגה

 תוצילמב אל .ויעמוש לש םתטילק רשוכל וירבד תא םיאתהל

 תכלל דציכ תוישעמ תועצהב םא יכ ,וירבח לע עיפשהל הסינ

 .חילצהלו םהל הנוכנה ךרדב

 הכשמ םינפה תריבסמ ותומד -- רעטכורפ ץרעה יר

 תחנב ורובידב .וירבדל םיבישקמה לש םבל תמושת תא רבכ

 עימשהל ונוצרבש אשונה תא םוקמב וב ול רחוב היה ןויגהבו

 הב וכלי רשא ךרדה תא םהל אריו םפינסב רעונה ינב ינזאב

 םהל םיגדהש ,לשמ איבהל היה בהוא .םהיניעב הנח תא ףסויו

 "ווכש וניבה רבכש ינפמ ךרוצ אלל לבא -- םכרד תוחרא תא
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 'ר םגש םייד ,םיעמושל ,םהל .םשפנ תאשמ םע תוהז ויתונ

 .םהינפב הצרה רטכורפ ץרעה

 דיתעש) הז ןנוחמ םלע -- טרפלאה רעב-שובייל
 ייתוחישו וימואנ .ומע לדג רובידה חכ (ןייוצמ םאונ תויהל
 ןיוצמ ןשרדו םאונ לע ורשיב ולש "הדוגאה,, ירבח ינפל
 ןויגהבו םעטב ורמאנו ויה תורורב יתורימא .וב םיננקמה

 לע קולחלו הרות ירבדב עייתסהל הברהש ןבומכ  .ןיינעלו

 -ירחתמ ,הל הצוחמש הלאו השרובמש הלא ,ויגיהנמו "יחרזמה,,

 תומגמה יתש ךותמו הדוגאה ישנא לש םיילאיצנטופה םה

 שארב םוקמו םינפ החלצהה ול הריאה ,יוטיב רשוכ יווילב

 הדסיימל בשחנ אוהו ,השרובבש הדוגאב ול רצבתנ

 -- חקופמ רחוסכ רביד אוה -- דלפנייטש רעזייל
 ידכ .וינפל ךלוה והשלכ ןויסנש תעצוממ היצנגיליטניא לעב

 ירבעה םעה ימי ירבדמ םיעטק היה איבמ ומואנ תא ראפל

 הקוצמל ןורתפה תא איבהל היושעש איה איה תונויצהש חיכוהו

 טרפב השרובו ללכב ידוהיה םלעהש ,תיתוברתהו תילכלכה

 אל רעזיילש ,תיתרבח-תינויצ תנמדזה התיה אל .הב םינותנ

 .הב ורבד תא אשי

 תא דימ וריכה םיטעמה וירבדב -- רטכורפ יטומ

 אל .םלועה יעדמ םג ,ויחאכ ,דמל יכ ,ובש לאוטקלטניאה

 -- ואצמשמו ועיבהל יאדכש ןויער שקיב קר סמלפתהל הברה

 תא עימשהל הנמזהה לע סומינב הדוהו םעטב וירבחל ורסמ

 .ישירחה ולוק

 ענכשמ האנ ,רוביד ךותיח -- ?יבוקשומ השמ יר

 םלוע ינינעו הרות ירבד .ותשרד יעמוש להק לע השמ דירוה

  ושבל וירבדש רורב .םהילע םיכורכ ודרי תונויצ -- רקיעבו

 התרוצב ,"הצמ,,הש ,רמוא היה חספב .הנועה יפל םתרוצ תא

 תלבק -- הזמ עורגהו יוכידהו לבסה תא תלמסמ איה ,החוטשה

 (ץלוהרגלאוו) ךורעמה לש וצחל דגנ תממוקתמ הניאש ,ןירוסיה

 עומשל היה ןתינ הז יומיד ."עטאוועצאלפ,  ,הצמה איה --

 רבדה אלפל .ףינסב ןתינש םימואנה רוזחמב ,חספה סורפב

 ענמנו הלואגה תא תברקמה ןיצ תבישל למע וימי לכש ,השמש

 -עצאלפ,,ה ןויער ירהש ,השיחהל ידכ ,ורמוא םשב רבד רמולמ

 ויבא אוה ורבחמש ,ופוסב ,יירשבמ ילגר, רפסמ חקל עטאוו

 "הצמ,ה תא ףלש ילוא ,ןורחאה) ץיבוקשומ דוד 'ר ןואגה

 קדו חוטש רוע :ו"ט ז"י םילכ 'סממ התוחיטש ןוימדו

 הלמיס אלו התיה המיעט םילכואש הצמה יכו (הב שד יקסרובהש

 :רחא רוביד חטשב םג השמ היה םסרופמ .(ילילש רבד לכ

 ש"יב ןיבש תקולחמ,,ב חתפ אתמד ברה לצא םירופ תדועסב

 -- יגגאה ןמה תאו דחאה לש וגיצנכ שורושחא תא םשו היייבל

 שארו שפיטה ךלמה ,"ידמו סרפ ימכח,, ינש .ינשה לש וגיצנכ

 ינשכ תופירחו תואיקב לש םייתעש רובעכ ,ואצי ,עשרה וירש

 .ץיבוקשומ השמ לש ונושל תונינשב םינחטנה -- "םירה ירקוע,

 קפס לכ ריאשה אל וירבדב -- ]ומולס םלושמ

 תכ בור ומכ ,אוה יכ ,אשנ אל םואנ םג ,שרד אל "השרד,ש

 רמוחה תא ולל הקפיסש איה ,היצזיבורפמיאה ,םירבדמה

 לש ויתובשחמ .ןיכה אוהש הממ אלו ןכומה ןמ חקלו תוצרהל

 שגרנ בלמ ןהילאמ ומכ ועבנ ,דידיהו בוטה רבחה ,אפורה
 םפוג יבואכמ תא עדויה םדאכ השרוב ינב ינפל ודמעב ,רעסנו
 חנז אל ךויחהו תורחבנ םילמבו ןינעל רבד ןומולס .םשפנ יודו

 ורובידש םע ,תובוט רביד עבטמ בוט שיאכ .תואלמה וינפ תא

 הימאונ -- השרובב יכ ,(םיאשונל וא) אשונל הברה ףיסוה אל

 ירענל םייד ,וירבדל דומצ אהיש אשונה תוירחאב ואשנ אל

 .םהילא רבדמ אפורהש השרוב =

 :תילכתב התיה הטושפ ותטיש -- ?יבופופ לאירזע
 דיחיה לא ורובידכ והער לא שיא רבדמכ להקה לא רביד אוה

 המ .תובהלתה אללו תוצלמנ םילמ אלל ,םיברה לא ורוביד ךכ

 וילע סמעוה םעפ קר .דיגה -- דיגהל םיעגרה םתואב אצמש

 יייחרזמה יריעצ,, תאצב :החלצהב וב דמעו אושנמ השק דיקפת

 הנכשה ףעיסיומ תא ףוריצ םשל "שוביכה עסמ,ל השרוב

 םוקמ ,לודגה תסנכה תיבל הנושאר לאירזע עיגה ,םהינחמל
 ןזוואו הפ חתפ םג להקהו הפל הפמ אלמ היהש ,הפיסאה

 לש םאוב דעו השרובמ רענ יפמ ןויצ לש הלוק עומשל

 תא לאירזע אלימ (...'הריסמ,, ןיגב ועיגה אלש) "םימאונ,,ה
 ."תונויצו הדובעו הרות,, םהינזא תוסכרפא

 םעט לש םירבד אוצמ תעל עימשה םג ןייטש לקנעי
 רבכ .םישעמ לע רבידו רקי לכמ ול הרקיה לארשי ץרא לע
 רשקתהל ,ויירשפאה םיכרדה לכב תולעלו םוקל עיצה השרובב
 המישמ ,תיאשרוב הבשומ םיקהלו םימיאתמה תודסומה םע
 .תואצות אללו התסנתנש

 -ליסנרטב לזיר שריה בקעי לש ותבש םוקמו ליאוה
 לע ובל תובשחממ תונמוזמ םיתעל השרובב ועמש היה הניו

 הנמנ אל אוה) יחרזמה לש דעוה תיבל וסנכיהב ,הנינבו ןויצ
 .ןהמ בוטרוק םירבחל קינעה זאו (וירבח םע

 ,השמ תרסנמב "ותרשכה,,ב וכישמהב ןייטש לשיפ םג

 םידבועה רתי תא םהילא ףריצו וירבחלו ול ףינס םש חתפ

 םניכהו תירבע םדמיל .ןויצמו םימשה ןמ הרות םהינזאב תיטהו

 - - .תולעל הכז אל ופוג אוהו -- הילעל תישפנ
 המלשו רטכורפ ידנעמ ,ץיבוקשומ ץריהש ,ורסמ השרובב

 ,הלכשה ילעב םתשלש ,יחרזמ םורטה רודהמ םימלע תשלש ,זנאג

 וז העונת לש םהישאר ויהו "אביקע ינב,,ל ףינס השרובב וחתפ
 ינזא וטלק אל םהירבח ינזאב ועימשהש םהירבד תא .םוקמב
 חכו םהירבד תרוצ ,םהימואנ ביט לע רמול רבד ידיב ןיאו ---
 םירוענה ינב ןוגרא) םהישעמ יפל ,םרב .םנכותו םלולימ
 ישאר םה ויה וב ,השרובב שרומרממ העונתה סנכ םויקו

 .המיאנה םוחתב םתלכי לע ןודל רשפא (םירבדמה
 עדוויהב :דלי ותויהב ועמש ש"הוכש םדא ןאכ חפוקי אל

 םידוהיה ביבח רסיקה לש ותריטפ לגרל לבא תפיסא םויק רבד

 ,ןותחתה ג"כהיבב (ןורחאהו) ןושארה ףסוי-ץנרפ ,םביטימו
 רטכורפ יליטומ .םכותב בתוכהו וילא רוהנל םידוהיה ורהימ

 ,יתוכלמה רטפנה תמשנל "יאלמ,, תרימא ירחא ,ךישמה ,ןזחה

 םיניצקו םילרנג ינזאב ,החצ תינמרגב ,תובהל בצוח םואנב

 תומואה ילודג לכ וצחל דפסהה םויס םע .המכסהה תונידמ לכמ

 .הביחב וידי תא
 תונב תורוחב ,ונייהד ,השרובב התיה םישנ תרזע םג
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 תועשל ןמא תיב תא הנבזעתו ןושבל זועו דובכש חורז-ראש
 ,ןמצעל וניכה "תורשכה,, םגו םיפינס ןהל הנחתפתו תוטעמ
 הנזאתו תירבע ודמל ,ותוא הנאצמתו ןויצ רבד ושקיב

 ינזאב םימואנ הנאשתו הפי תורפס וארק ,היקתה-ירישל
 אלא -- ויה ןדועמ םעט לש םירבד -- ןהירבדו ןהיתורבח

 וסנכ אל ,ןרבדב לצלצמהו ינניחה ,קדה ןלוק תאש ינפמ
 אטבמש הלא ןהימ יתנזאה אל ריהבה ןרובד ךותיחלו ינזא
 תונב לש ןחור יגיגה םהמו ןנימ תונבמ וכשח אל ןתפש

 ןכל -- ינממ הסוכמ ראשנ הז לכ !! תוליכשמה השרוב

 .ןתומש שרפלמ ינא עונמ

 םבהי תא וכילשהש ,"םימאונ, תצקמ לע זמרנ ליעל

 רובידה תעשב בוטה ןגכ חמצתו הלעתש היצזיבורפמיאה לע

 יתש איבהל אופיא ,יאדכ .השרדב ךרדה לכ ךרואל וכליו

 םג ךכ ךותבו םימואנב שאר ולקה ןכיה דע וחיכויש תואמגוד

 :םהידע ונתיו םירופיסה ואובי .לוזלז וגהנ "םימאננ,,ב
 ,ובא תיב תא בוזעל ובלב רמג השרוב ירענמ רענ

 רמאיו ותחפשמ תא סנרפלמ רוצקתו ודי הטמש ותוארב

 םש .ךמותו רזועל ויבאל תויהלו ומחל קחרממ איבהלו תאצל
 :"דמללו דומלל,, -- םייקל תווצמ יתש ה"בקה ול ןמיז

 יכ להיו .םירחא םילשהו דמיל םויבו םלתשהו דמל הלילב

 בושל רמאיו ותדלומ רפכ השרוב תא רוכזיו םימיה ופיקה

 ,ודעסלו וקיזחהל ויבא תיב תא דוקפל ובוש ידמ יהיו .וילא

 םאצמ יכ ,השרוב ינב ויתויחאו ויחאמ םג ובל ריסה אל
 יכ ,םימל אמצ אלו םחלל בער אל -- םנואמצבו םנובערב

 ץראב שחרתמהו םלועב השענהו םירפסב בותכה רבדל םא

 רזעל םהל תויהלו םעישוהל רמאיו רענה םק זא .לארשי

 חתפ ,םירצקה ויתוברעבו םירופסה שפוחה ימיב .טעמ

 ,םינטקל אטוז רפס תיב ,םילודגל תירבעו ארקמל םירועיש

 קודקדב םילודגה תא -- םמטפיו רבע תפשב רבדל םנמיא

 ,םהל שידקה ףא המלש הנש .ןויצ ירישב םינטקה תאו
 ןוטקכ ויכינח תא .ותדובע םוקמל בש אלו ותיבב וראשיהב

 היתובוחרמ םאיצויו השרוב תביבס לש המעט םמיעטה לודגכ
 םיביהצמ םירפאו םיקירומ תודש יבחרמל םאיביו םירצה

 דוסו ,םילחנה תוחיש תא םעימשיו תורעיה ימסק תא םאריו

 ,םינג יחמצו תונליא תוחיר םחירה ,םיכפמ תוניעמ לש םשחל

 יסכר תגספל םלעהו םיבורק םיטוטישו םיקוחר םילויט וכרע

 רשפאש רבד לכל -- רוציקב .םיתפרכה ירה קנע ,םורטיפה

 ,סרפ לבקל מ"ע אלש לכהו ודי תא טישוה ,ושיגהלו וגישהל

 ותרוכשמ לבא ,ש"כ אל --- הלודגו דובכ ,ול קוקז היהש י"פעא

 .ודיב חילצהש וצפחמ האנהה :התיה המילש

 הבישיוה רהנב "ימי ברק,

 ךרעש םירצקה וילויטמ דחאב ,הז רענו םויה יהיו

 וחושב החנמ םדוק ברע תונפל ,םויה חורל וידידי תרבחב

 וינבא יקולח לע וימימ תא םזמזמה הבישיוה לחנ ךרואל

 יאר לעמו ויתודג לע םיטטושמ םה .ותיעקרקב תועוקתה

 החוש םשארבו םיזווא לש תוקהל-תוקהל תופצ וארנ םימה

 ,ראוצה ךורא רוברב השעמ ,םיליסכ תואגב תונדעמ ול

 ייתוניפסש ,טיש-יצל ןוימדה .םיפנכה םוחש רוחצה זוואה

 -- דקפמה תניפס י"ע תולהונמו תוחונמ ימ לע תואשינ

 םידמועל ארקיו -- הבשחמב הלעו אוה ףא ףצ -- זוואה

 הצר .השרובב ןיא -- תוינא וינפ לע תוכלהמש םי :וילע

 הילע טשיו הבישיוה לחנ תא ונירובעב חתמיו ה"בקה

 עגר ותואב ...ןיפנא ריעזב תוניפס ,םיזווא לש תותכ-תותכ
 ןתברקש דע ידמ רתוי וזל וז תופנוכמה תוצובקה וברקתנ
 וטישוה הליחת .תוליבחה ודרפתנ -- לובג תגשהכ התארנ

 יפנכ תחת שיא םהימוטרח ובחת ,םהינוראוצ תא םהיטינרבק
 ןכו ואר םהמ .םנושל ןיב תוצוענ תוצונשכ םואיצויו והער

 ועירהו םהירוקמ תא םה ףא ועקת ,םיזואה ראש ושע
 ברק ,וז םימודמד תעשב השק המחלמה יהתו םהיתונורגב

 .הנוילעה השרוב הצקבש ,רהנה תאפב ללוחתהש קהבומ םי

 םפעז חניו ,הככש םיזוואה תמחו םיטעמ םיעגר ורבע אל
 בשיו ולדח ,תוחווצה ולדח ,ותקהל לא זווא-זווא ודרפייו

 שיא ורבדיו הזל הז םימה תופוע וסייפתנ .ונדנל םוטרחה

 ינחרצ עוגעיגב רפסל וליחתיו ראוצ טושיפב ויחא לא

 םתוא תואצומה לכ תאו הרובגהו הלודגה לע ךושמו

 םהיניע -- השרוב ירענו ..םתעריאש תימי תושגנתהב

 הב ךפשנש הדבכ תיתמחלמ הכרעמב תואתשמו תויפוצ

 וחמשיו -- םיחצונמ אלו םיחצנמ אל הב ויה אלו םימ הברה

 .תוארל

 תוינואב םייסו תונויצב חתפ -- רבחל הביסמב

 ,םהל אב -- ורוגי רשא תאו םימיה תפוקתל יהיו

 ,םימיא ןוטלש לש םירהמנו םירמ םימי ,השרוב ישנאל

 םידואה ידירש ,םהילע ורבע ץיבשוא יקוצמו וטיג-ירצמ

 תיב תא הלכאש הלודגה הפירשה ןמ ולצינש םינשעה

 ךרב ילושכו וג יפופכו שאר ינכרומ םירזוח וליחתה ,לארשי

 רענה .שדחמ םתיב תא םיקהלו בושל ורמאיו השרובל

 ,חרזממ ,תרחא הלוגמ אוה ףא רזח וילע רבודש

 םש ותוהשב .ויתובא ריע השרוב תא דוקפיו הירטסינסנרטמ

 םימיה רבכשמ רבחכו ריע ןבכ תומימחב לבקתנ םימי רפסמ

 תא ןנערל ידכ םיתבה דחאב םיעיר תביסמ ודובכל וכרעו

 הרותב הבשחמה תא תורפהלו "םיבוטה םימי,ה ןורכז

 תחא ,רגרבצרו הרלק לש התיב רחבנ דעוה םוקמל .ןויצמ
 הזירזו הנחב תרהוז ,תורוסמהו תוניוצמה יחרזמה תורבחמ

 הז סוניכב .ץיבשואב הכרי יאצויו איה התפסנש ,הישעמב

 רבעשל העונתה יגיהנממ רבח .הרכז תולעהל ויה םירומא

 החיתפל .תוחנהל לחיו ןחלושה שארב ומצע דימעה םוקמב

 ליחתהו השרוב לש החרואכ וכרבל ל"נה רבחה תא ול רחב

 םה הלאו .השרוב רובע השעש םיבוטה וישעמ תא תונתל

 "אתעיצמ,,ה ,"אשיר,ה תא וויה םה) הכרבל אובמה ירבד

 תא רכוז וניא ימ ,'וכו ...לבקל דבכתמ יננה,, ("אפיס,,הו

 ,הבישיוה תודג ךרואל ונמע ךרעש םילויטב ךכו ךכ ונרבח

 םתוא ותומדב ,םידוהיה יזווא םע תופועה תפשב ורבדב

 רענ ותואש חוכשל לאו .'וכו 'וכו ...המחלמ יצו רחסמ תוינאל

 .ודי לע וכתחנ השרובב תירבעהו תינויצה תוברתה יכרעמ לכ

 :השולשל ורכש תא קליח ,רכנב וחבש תעב ,רענ ותוא

 קלחש תמחמו :םירפס תינקלו ויבאב הכימתל ,ומצע תלכלכל

 והשעמכ .םינשי ןקיו -- םישדח םירפסל קיפסה אל הז

 ואל וישובל ונייהד "ויתודבכמ,, ,םידגבב והשעמ ךכ ,םירפסב

 תוסכל רוחש עבוכ תונקל ושקבבש הרק ךכ .ווה םמוי ינב

 ריהב עבצמ עבוכ ול הנקו םקיו -- אצמ אלו ושאו תא וב



 209 ה שרוב וורכז רפס

 השרובב הקופלו שקומלו בל לושכמל וז ותעבגמ .ול יהתו --
 ןבל לוגנרתכ םהיניעב היה יכ .וריע ינב יניעב קוחצלו
 ומצע תא האר אל ונרוחבו ליאוה .םירוחש םיברוע ןיב
 לא רבדה תא ןתנ אל ןכל (ותושר םוחתב אצמנ אל יאר)
 םג יכ) הנושמה ושובלמב ותריעב אוה ןפוד אצויש ובל
 ורוציק .(השרוב לש המעטל ומאת אל ותשבלת יקלח רתי
 ותלוגלג תא שובחל הקיהבמה תעבגמה התלעשכ :רבד לש
 ןוצל ידמוח -- יתפש לעמ הדרי אל בוש -- הז םדא לש
 -- ןבלה עבוכה לע ןיע ףיעהשמ ,ברה -- ןושל יחלושו
 ?והפדרו םולש שקב,, תוצממ ומצע תא לטיבו וינפ וניבלה
 תא עמש םירבח המכמ ...םולשל ודי תא ול טישוה אלו --
 דחא !!הזכ עבוכ דוע לבקל רשפא יא םולכ :הלאשה
 םיניחבמ ודי לע ןכש תעבגמל הלודג הלעמ :ורמאב ?צולתה
 עיבה ,הרות ןב ,דחא .הלילה תכשחב וליפא ,בר קחרממ ךב
 ינמיס ןיב הז ןיממ עבוכ וסינכה אלש לע ל"זח לע ההימת
 עבוכ ןיב ריכישמ) תירחש לש ש"ק ינינעל ,רקוב ימודמד
 \ .(וכו ןבל

 םע רוחב הסינ ט"ויב "םירוחב-התשמ,, תעב ,םעפ

 םא ,אפיא הארנ ,ונ :ושקבב ,וגעל יצח תא וילא ןווכל ץראה

 ,טלחהב ,אל :ובישה בלענה לבא .ישארל םג םלוה ךעבוכ

 ..התא ךשארל םאות וניא -- ינא -- ישארל םלוהה עבוכה

 -- רענה יבא םג .עקרקב וינפ תא שובכיו הציקעב שח הלה

 ץיצמ ןוצר תעשבו ונב תעבגמ םע וברקב םלש היה אל ובל

 ודקדק תא היטועה הרזומה ותשובחת לע ןסכולמ טבמב היה

 לש תיוע קפס רמ ךויח קפס ולעה םיטומקה ישורח וינפו

 היה לאוש .בלה יקמעממ הטלמתה תישירח החנאו הגאר

 ? המגודל ימראה ןבל תא ךל תחקל ךאיבה המ :ונב תא באה

 ,םיקורי תודשה ,םילוחכ םימשה -- ןבל השרובב ןאכ המ

 -ינגע ,ותילולפאב םודר סורטיקה ;ףסכה ןיעכ םניע ,םילחנה

 טרפ -- םהיעבצ ללש תא םיבהבהמ םינגה ,םיריפאמ קחש

 ושע ינב םולכ -- םשובל ןבל דב םייוגהש רמאת .ןבולל

 ..םה םירוחש םהיעבוכ אכה וליפאו םיניעל ךל םה

 יתבשמ לע בואכה וגעל תא גועלו ךולה ויבא ךלוה ךכ
 השרוב ידוהי לע ללכ הומתל ןיאו .ויתבשמ םג םהש ונב

 תע לכב, :םכחה תצע יפל גהנתהש ,הז רוחבל ולפטנש

 הז קוספ ועדיי ןיינמ יכ ,(ח .ט .וק) "םינבל ךידגב ויהי

 והוריכה םיינש וא דחא םאו תלהוקב וארק אל םהימימ םא

 השרובב ח"ת לצא עודי ללכ הזו) ארמגב והואצמ ירה --

 תכסמ ידמולל הלגתנ רשאכו (ארמגב שפחל שי קוספהש
 םיניבל וארק ןכש ,ויתויתואב ותוא וגה אל (.גנק) תבש

 וללה תוהימתה לכ ,ושוריפ תא ועדי אל אלימו (היורצ 'ב)

 ןיא,ש ,המלש רמאש המ יכ ,ןבשיילו ןניבהל היה רשפא

 ,יא -- שמשה תחת :ושרפל שי -- "שמשה תחת שדח

 ,רעשל היה רשפא ךכיפל .שי -- סורטיפה תחת לבא
 ןיסירפק ןיי ול ןיא םא ןהכה איבמש רמחה עבצמ עבוכש

 .השרובב ןיע -- ןוהמת ררועי ("ןיירוויח רמח,,)

 הדוגאה םאונ לע חור הרשמ -- עבצ ריהב עבוכ

 רסומ ירבדב רועישל אשונ שמשיש הז עבוכ םלוא

 אלו ,הדוגאה ינב לש רשכומה םכירדמל םייח תוחרואו

 עבוכה לש ותעפוהו והארמ לוצינ אלא שממ לש רועיש

 היהש השעמ .השירדה ידכ ךות שרדב ובלשל ידכ ואשונו
 -יריעצ י"ע ספתנ "םירוחב תראפת,,ד נ"כהיב :היה ךכ --
 םש ועקת הנטקל הלודג החנמ ןיבש תועשבו הדוגאה
 וא היגולואידיא ,רסומ יכרדו רשוי תוחרוא םהינזא דותל
 יעבוכה לעב, .םה םג הזל וארק "תוחיש,, -- הרות םתס
 ךלמה דוד לש ותטיש ,הלא םינינעב היה קסוע אוה ףאש
 בשח -- ילוא ."יתלכשה ידמלמ לכמ, :םינעל ול התיה

 וריבעהלו םכירדממ ןויער הזיא "ףוטחל,, היה יאדכ ,ובלב

 רויכ :האצמנ הצעה !! תאז םישוע דציכ םלוא ...ויניזאמל
 יאב רובע רדחה תנפב היה יולת םידי תליטנל םימה
 סנכנ ,"האצרה,ה תעש תא ןוויכו ונרוחב םירעה .נ"כהיב
 וידי לטוג ,תומא עברא לש ךרד תסיפ "ומות יפל,, רבעו
 -- וינזא ועמש המ .ןשרדל בוראל ןזוא הרוכו אתוחינב

 ויבישקמל הרוהו חתפ -- "ךרדה וז אל,, :םתא םג וניזאה
 .-- ונרוצכ אל יכ -- והעדיש ילבמ םעה דחא לש ונושלב

 הנבל תעבגמ ,יחרזמ יריעצ לצא,, :(יחרזמה) םרוצ (הדוגאה)

 ותממורמו ותלדגמ -- םירענה דחא שאר לע ותולעב
 םדמללו תעדו הרות םתורוהלו םגיהנמ תויהל ותרשכמו
 היה אל ןמיס לכ) ונשדק ץראל םאיבהלו םכילוהל ,הדובע

 .םתלואג תעש האב םרט יכ. (ךכל ןיידע

 ורצקי םירצק םיסנכמ אלו וניאטח ןיבלי ןבל עבוכ אל

 דכו ,ונתנומאב וצצקי האיפ תציצק אלו הלוגב ונתייהש ימי

 יריעצ ךירדמ לש הנבלה ותעבגמ םאונ ותואל ,ול התיה

 הקיזחהלו הדימעהל ,הלדנ יתלב הארשה רוקמל יחרזמ

 לע הלוע ,ההדוגא,ה ןכאש דעל היהת ןעמל ,הריבגהלו

 תא לענ רבכש ,וינזאל ועיגה אל תוקרבהה רתי תא .יחרזמה

 ןתינ .ףטחנ אצמנו ףוטחל אב זלה רענה .וירחאמ תלדה
 רבעו רמוחה "גיהנמ,ל ול "אצי, -- ותאצ םעש חינהל

 אלש ,הז השעממ קיסהל רשפאש "לכשה רסומ,,ה .רחא .ןינעל

 תעשב "ריואה ןמ הטילק,ה תבהלש הלפנ ריקה יבוזאב קר

 ,וניכה ילבל ,ןושלה לע לפונש הממ אשונ תחיקל רוביד
 ינשב הפ השענ לפוכמו לופכ לווע ."םיזראב, םג םא יכ

 םיבישקמה להקב לוזלז ,רובידבש רסומל לווע :םירקמה

 -- אלולטו תוחכוהב אכוח ;םיעימשמ ןיאו עומשל ואבש

 תונומא לע הייאר םהמ םיאיבמש ,םיכותחה םיתפומב

 דסמהש ינויערה םנינב תא םינובו םיכרדה תוטיש ,תועדו

 לעו ...ןבל עבוכ לע -- תוחפטהו םיזווא יערכ לע קצומ ולש

 ורהזה, :םהל ומדקש תמא ימכח ורמא הלאכ "םימכח,
 ' ...םכירבדב

 ופדורו "יחרזמה,, תא ןייוע ברה

 ויה וידצב םינינצכ "יחרזמ יריעצ,, תעונתש ,ברה םג

 תויתנשה תושרדה יתשב הילע חספ אל ,וחור תורמלו

 אצי רקיעב .םדובכ לע סח אלו הירבח תוערגמ תא ףושחיו
 ותיסהב תוערה לכ רוקמ וב הארש ,הז רענ לע ופצק

 העש .ןויצל םבל תא טיו יאשרובה רעונה תא ואישהבו

 שדוקה להקל העמק האנה םרגו ורובע "שידקה,  הלק
 ועמשב הז רענ .םינויצה לש םתונגב רבדמל םיניזאמה

 תאצוהו תישיא תורגתהכ תאז האר ,ותשרדב ודבכמ ברהש

 אל) !השע המ .םויה רדסל ךכ לע רובעל ןיאו -- הביד

 םגו ינחכוו ברק-ודל ונימזה אל ,ברה דגנ ו"ח םינפ זיעה
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 השרדה תעש עיגהשמ (ודגנ דיגהל ובלבש המ דיגה אל
 לע רבדיו ןמז ותואב העונתה תיבב השרד אוה ףא ךרע
 םירבדה לע ,השעמה לעו שרדמה לע ,הדובעה לעו הרותה
 םיאשונ לע ,וחכש רבכש םתוא לעו וירבחל םיעודיה
 םעימשהל שרדנ אלש םינינע לעו םהילע חחושל שקבתנש
 עומשלו תכללמ םענמלו רעונה ינב תא בכעל דבלבו --
 דומע לא םגיהנמו יחרזמה ירבח םיבחסנ הב ,השרדה תא
 רמאיי הז הבשחמ -- םימת בר לש וחבשל .ןולקה
 לכ יכ -- יחרזמל תנווכמ התיה דימת אל ותודגנתהש
 ,השרד תעשב ,םעפ .ויניעב ולספנ ןויצ יכרדב תועונתה
 ליחתהו "םלועה, ןותע ףלש ,וירבד תא םייקל ותוצרב
 םיכירצ ןיבהל ידכש ,ץיבוקשומ השמ ול ריעה .וכותמ ארוק
 ךל שיה ...הכלהכ (תירבע האירק) "ירבע,| םדוק ארקל
 ,השמב ףזנ אלו להקה קתש כ''יפעאו !? וזמ הלודג הפצוח
 ועלב תנרוקה ותוישיא תוכזבו בהלנ השרוב דיסח אוה ירהש

 ןותע ,רחא ןותע איצוה ןכמ רחאל .תעגופה הציקעה תא
 ,השרוב דילי ,ץמייטש בייל-לאוש אוה וכרועש | ,ידיי
 .תבשב אצוי תעה בתכש זירכה ברהו ץיבונר'צב בשויה
 תא עבת דמעמ ןתואב היהש ,ץמייטש ריאמ ,ךרועה יחא
 אפיסל ליפש :ברל ארקו הלילעה תא רתסו ויחא ןובלע
 הנפוה דימ ."ישש םוי לכ אצוי,, :שוריפב בותכ םש ,ןותעד
 תיבמ והואיצוה -- קינצוחמ -- תוזע וזיא ,להקה םעז וילע
 ןיבהו האר םעה לבא קחרוה אל אוה םנמא !תסנכה
 תינוציחה הביסה ...הוש הדמב תדדמנ הניא םעזה "תפיא..ש
 ונקזו למיירטש שובחו ןתפק שובל דחאהש ,ילוא ,התיה
 תעבגמ ושובח ,תורצק ושובל -- ינשה וליאו היה לדוגמ
 | .חלוגמ ונקזו

 תא חראל ןוילעה תסנכה תיב רות עיגהב ,םויה יהיו

 ,המימי םימימ וכרדכ "לודגה תבש,, םוי אוהו ותשרדו ברה
 דומע לע עורש לטומ אוה רבכש ,םכירדמ רענל ועידוהו ואב

 "ךתוח, םיניע םוצעו ותילטב ףוטע שרודה ברהו השרדה

 ...םרביא-םירביא ונממ
 ונב תפרח עמושו דמוע ןכסמ אבאש ועדיב ,הז רוחב

 ךנח,ש ויבאב "אנקמ,  וניא יאדוב ,והנגמ אוהש םעו

 רהימ .וברקב רבשנ אבא בל ,ובלו "וכרד פ"ע רענל

 בישהלו ויבא ינפל תואריהל ידכ ג"כהיבל ומצע ליהבהו

 ,זחופ רענ ותואל המוד ללכב ינניא הנה -- ותוארהלו ושפנ

 ידיחיה ואטח .וירתב ןיב רבועו םימחר אלל ורתבמ ברהש

 דמעש ,היה ברה לש ותשרד םדוק העש יצח .,םוי ותואב

 רבסה ,השרובב הנושארה םעפב ,םפינסב וירבחל ריבסהו

 שורדל גהנמהו "לודגה תבש,, םשה רוקמ לע יתכלה-יעדמ

 ותולגב ,ויבא לא ןבה הנופ ,אבא ,םולש תבש -- .הז םויב

 והילא 'ר לבוקמל ,"המכח תישאר, רפס לע ןוכר ותוא

 גגומתמ אבא -- .םירפסה ןוראב וינפל חנומה ,שאדיוו יד

 ותעתפהל הנהו ...ול הככש וגב לע ,אוה רהרהמ .תועמדב

 התא המ :הלאשב םיינכייחו םיעוגר םינפ וילא םיריאמ

 :ול רמא .ארמגב ןייעו ןטקה רדחל ךל ךל -- הפ שקבמ

 י- !?תחא המישנב ארוק םגו השרד עמוש התא דציכ

 המל :ול רמא -- ? השרד עומשל וניווטצנ ןכיה :ול רמא

 רעש,ב התא שפחמ םולכ -- ושכע אקוד הז רפסב תרחב

 רמא -- ?ונב ןוועב רפכתמ אבא ךאיה ,ךרדה תא "הבושתה

 -- "המכחה רעש,,ב םא יכ יורש ינא "הבושתה רעש ,ב אל :ול

 ה שרוב ןורכז רפס

 היאר איבה השמ ד"ב והילא 'ר םא תוארל קקותשמ ינא
 .ייהקיתש המכחל גייס,, ל"זח תצע תא םג ולש "המכח תישאר,,ל

 שריה ןוראבל השרוב תמורת

 םיגהנמה

 התלעשכש הדבועב חבתשהל השרוב איה הלוכי
 םיבר לש םחומב ,תוקוחר תוצראל השרובמ האיצי תבשחמ
 תאשמל דעיכ התוא ואריו םחור יניע דגנ לארשי ץרא הדמע
 ואר -- לארשיל הלעו הידוהימ דחא התוא אצישמו ,םשפנ
 הריגה .ותובקעב תכלל םידיתעש ימכ םבור םמצע תא
 ויה ןכא .המוי רדס לע השרובב הדמע אל תרחא ץראל

 ורבעו הובזעש םידיחי ,רפסמ יתמ םישנא הז ללכמ םיאצוי
 ןכאו -- םתיב תלכלכב תוקחדה תבסמ ורוגי רשאב רוגל
 םידוהי תצקמ .םישדחה םהירוגמ תומוקמב םהל 'ה ביחרה
 םיכרבא הלא .תינופצה הקירמאל ,םיל רבעמ לא וצפק ףא
 תא איצוהל םהיאושינ רחאל םינש המכ וסינש רפסמ
 ואציו םהיתודווזמ תא וזרא ?ושע המ ולוכי אלו םתסנרפ
 ץראל םאובב .תיבב םידליהו השאה תא וריאשהו השרוב תא
 וליפא ואצמנ .התיחמ ףסכ החפשמל חולשל וליחתה בהזה

 אתרטוז אתלימ יכו :תאזכש החפשמ ינבב "ואניק,ש םישנא
 לש םקלח אהי -- !הקירמאמ םירלוד חלוש אבא -- איה

 םיבוסמ הינב לע םא :הז רירמ םעטב לארשי יאנוש
 הירוענ-לעב אלל תנגועמ וזו אבא אלל ולא -- ןחלושל
 יבא לש ואסכ חכונל םירלודב יונקה םמחל תא םילכואו
 קרש רמאיי השרוב לש החבשל .עבושל קירה החפשמה

 תילכלכה הקוצמהש םימי ועיגה .וז ךרדב וכלה םידדוב
 השרובב תובא-יתב הברה לע הדבוכב הקיעמ הליחתה
 וליחתה איהה תעב .םתדלומ רפכ תשיטנ לע רוהרה םרבעיו
 ירפכב למע ישנא סייגל ןויסינב שריה ןוראבה יחילש םיאב
 התנע השרוב .ןהיבשיתמל תופצמה ויתובשומ רובע שרומרמ
 וליפא עיקבהל ונא םינמוזמו םינכומ -- לארשיל םא :םהל
 םתעד ונוויכ םה) .אל -- הניטנגראל -- הלילה תוצחב
 םהילע הקזחו הדנגוא סומלופ ןמזב היסור-ינויצ תעדל

 םלוא ,(וז תחדינ ץרא לש העמש תא ועמש אל םהימימש

 םידיה בחר ץראב קלח אהי השרובל םגש לרוגה הצר

 תא םב םייקל ידכ ילואו) .ימורדה בחורה וקל תחתמש

 ןרזיפש לארשיל 'ה השע הקדצ -- "ונוזרפ תקדצ,, קוספה

 לש םאובל םילחימ השרובבו איהה תעב (תומואה ןיבל

 -- השרובל ךרדב "ועקתנ, וללהש תמחמו םיטקיפיטרס

 לש םתונלבס העקפ זא -- םרפסי רענ -- הילא םיעיגמהו

 .הילעל םיפצמהמ םידחא

 -יטנגראה םיבשומה לש םחילש םימיה דחאב עיפוהב

 ויתומישר לע ולעויו -- וייותיפ דגנ םב םחור דמע אל םיינ

 ינב תומש הלאו .אניטנגרא הצרא תכלל השרוב תא ואציו

 ותחפשמו ס'דוד-לסוי-רתלא :אניטנגראל ורגיהש השרוב

 הרות ןבש ,שרומרמ ירגהמ תוארבש ויה םירפסמ וילע)

 -- דל לדוגמ ןקז :וארק -- תוכילה םיענו הרוצ שיאו אוה
 רלדא-ס'רתלא-המלש | ;(ינחור | ךירדמו | ברל | ונל ויה

 הלבוהו השרובב הרייתשנ עגנימ םתב) ונב לדייז ;ותחפשמו
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 לש | ויתונב ;ס'םהרבא-לארשי ;(ץיבשואל הידליו איה

 ; ("לודגה,, בייל-ףסוי םא) "'עקרעזאלג יד,, שריה-דוד-ליטומ

 -אטוקירטה-לידנמ (שריה-םייח-םהרבא) וינבו ליפא ןימינב

 ןימ) אבא-ןימינב ןב םהרבא ;השרובב םינושארה םיקינשז
 -םחורי ;תויונחל חמקה תא איבמ היהש ןסחי הלגע-לעב
 יתשא היתבו ליוולעוו ;ץרעה-ילתפנ-לירעב ;חפנה בייל

 לש הלמנ גרוברשל הרישי תבכרב הינמורמ ועסנ םה

 קיחרה אל השרוב לזמ -- םלזמש אלא ,יטנלטאה םיב תפרצ

 :הפוריא תא םתאצ דע םהירחא ךרכנו םוויל ,םהמ ומצע

 רבדה עמשנשמו ,הנואת התרק הינאל םתליבוהש תבכרל

 ' ..שיניא רבד יהולגר,, :רמאמה תא םהילע וארק השרובב

 םגו) ךכל םרג םתארקל אציש הקירמא לזמש אלא 'וכו

 םינורחאה תונורקהמ םינש קוידבש ,(םתעייס םתובא תוכז
 .ולצינו תבכרהמ םמצע וקיתה השרוב ירגהמ וקחדנ םכותלש

 "בוט, יוג) אציגרויג לש "ושאר,, לע דמע רטכורפ ץרעה
 רשקתהל ובייחו ,ראודה להנמ אוה (לארשיל רצה רצ ימיבש

 םמולשו השרוב יאצוי לש םבצמ לע עדימהו ץראל ץוח םע

 .ודי לע ול קפוס

 תוכוסה גח
 ב יי פשע .א

 םע הלודג הכוס .רצחב היונב התיה הכוסה אבא תיבב

 ,גגה לע לודג לגלג היה זאד הקינכטה יפל .רונתו חבטמ

 תוצחל ונייה "גאלשה,, תא תולעהל ונלוכי הטמלמ םילבחבו

 לכ ךשמב .םימשג ודריש תעב ודירוהלו ,םיינשל גגה תא

 יתדמל הבש ,םידליה רובע רדחל תדעוימ התיה הכוסה הנשה

 טרעפלאה רעב שבייל םע דחי דונג יבצ דוד 'ר יברה לצא

 לרב יסיג לש ותחפשמ םע דחי ונבשי גחה לילב ,ל"צז

 הנירה לא עומשל רצחב דמעו היה בר זןומהו ,רגרבצרוו

 יבצ ,ל"ז םייח יחא ,ולש הלהקמה םע ל"ז אבאש םירישהו

 הכוסה גחה לכ ךשמב .ינא םייחל לדביאו ל"ַז ךלמילא
 .תוינחורב תולבלו הנישל ,דומילל ,טעמכ עבק תרידל הכפהנ

 .אבא םלוע ןיעמ ,ינחור גונעת היה אבא תיבב םיגחהו תבשה

 ףוצר ןכות אלמ ,םשהל שדוק היה אבא תיבב ןילוחה ןכ ומכ

 דחוימבו לכל חותפ ותיב ,ונורגמו ונוהמ 'ה תא דבכל הבהא

 ,תובוט תולעמו תובגשנ תודימב ןנוחמ היה ל''ז אבא ,םיינעל

 אבסהמ שריש תורישעה .עצב אנוש ,תוירבל בוהא ,ךרב לפש

 .הדיבכ הסמעמל ול היה

 הלימ תירב תדועסמ וארקל יתכלה םעפש  ינרכוז

 אוהו ,ול םיכחמ םיסמהמ םיצירפהש ,להומה היה אוהש

 ,שוכר ךל ןיאש ךב ינא אנקמ ,ס'השמ ףלאוו 'רל רמאו םערתה

 וינע .י"עבדכ םשה תא דובעל לוכי ךנהו תוגאד ךל ןיאו

 יל רפיס ,טקשבו הענכהב רביד .היה לכל רפעכ ושפנו היה

 הארו ,הוקמהמ רחשה רוא ינפל םכשה אבש תעב םעפש

 ותמהב תא תויחהל ולש הוורואהמ ןבת חקל דחא ידוהיש

 הליבחה תא התיבה איבהל ול רזעו קוחרמ ול הכיח ,הבולעה

 ןגב ונבש "הרבח שדוח שאר, תסנכה תיב ביצקיה .השקה

 לע יונב השדחה הדיחיה הרשכה הווקמל םוקמה םגו ונלש

 .םולשת םוש ילב ולש הניגה

 בשיתהל תוכזל ולש תוקקותשהו לארשי ץרא תבהא

 וגדסיש תעב ונב ךמת אוה .ויח תעגמ דואמ התיה י'אב לעופב

 ותוא דביכ ץראהמ חילש לכ .רפכב יחרזמ . יריעצה תא

 ונחלושל ואב ,השרובב היה סייוו ברהש תעבו ,ותוחכונב

 ןכ םג אוהו םידבוכמ םיתב ילעב 40-מ רתוי תבש ליל

 הכזי דועש םלחו תונורקל םרת .ויפמ הרות עומשל אב

 ,הרהטב םשה תא דובעל ,הב עקתשהו י"אל תולעל ת"ישהזעב

 י"אד הריוהמ ףואשלו ,לארשי ץראב ונפגו ונאת תחת תבשל

 קלח רכמ 1933 תנשב .ךכל לעופב השעמ םג השע .םיכחמה

 ותמכסהה תא לביקש ירחא הזו "עראמ הווליא,, רפכל ושוכרמ

 וידיסחמ היה אוהש ,הצינזיוומ רגה הלארשי 'ר ר"ומדאה לש

 הנינלופ, ארקנה רהה תא ימשר הזוחב רכמו ,םיבהלנה

 16000 לש םוכס רובע תורעיו תומדא רטקה 750 "הרדזופ

 ינב לכ תונקל ונלוכיש קתע ןוה ,תוילגנא גנילרטש הריל

 .קרב

 אנמחרד ישבכ ידהבו לרוגה ונל לזמתנ אלש ,אקע אד לבא

 הינמורב לשממל העיגה םייתנבש התיה הביסה ל"'דו .ךל המל

 רפכה תצעוממ בתכמ ונלביקו ,הזוק אגוג תימשיטנא הלשממ

 יצח תחקל םיצור ונא םא ,םייקה בצמה ילגרלש ,הווליא

 ילבו סכנה ילב וראשת תרחא ףסכה לבקלו אובל ריחמהמ

 המ ועדי אל םלוכו רפכה ימכח םע ץעיתה ל'ז אבא .ףסכה

 -- תונינילפבש הלודגה "הרדזופ,,המ יתשריש המו ול ץעיל

 יתיב דובכ תא הלידגמה הנומת הלש יררהה םוליצה אוה

 רפכו, :רמאנש המ םייקל .(ןימאמה ירשא) ...קרב ינבב

 .(גמ בל .בד) "ומע (ז"עלב "ארדזופ,,) ותמדא (םוליצ)





 השרובמ םירפוס טבשב םיכשומה

 לס

 רדיו לדיירפ
 םידוהי ייחו ףונ ירואתו םירופיס ,יברה רצח ,התיב לע
 לחר-יבא ילתפנ
 ותחפשמ ינבו אבא-אמא תיב לע הבתכ

 רבואטש ןמלז המלש
 אמאו אבא תיב לע

 זאה שיווייפ אגרש
 םרורחשבו םתומב םהייחב השרוב ידוהי
 רגרבצרו לאומש
 ויבא תחפשמ לע ,תופידרה ימיב (תופיוזמ) תודועת תונכה
 רלה הנינפ
 התחפשמ תודלותו םיריש ,השרוב ידוהימ םירופיס רפסמ
  תובותכ תויתחפשמ תויפרגונומ תורזופמ רפסה םינפב)
 ףסוי ,קיטשרה בקעי ,רטפא ריאמ ,ץיבומולש היבוט : ידיב
 (דועו ןרוהנייא ףסוי ,ץמייטש רתלא ,רגרבצרו ,לשריה ןב

 עימקה קתעה
 השרובב בשייתהש ןושארה -- םייח םהרבא

 רמייהטריו הטיימ
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 המדקה ןיעכ

 .ש .ג :תאמ

 עגייפו ס'שובייל קחצי 'ר לש םתב רדיו לדיירפ
 .("השרוב רפס,,ל תיתורפסה התמורתמ)

 רוגל ורבעש טנירפב השרובב הירוהל הדלונש לידיירפ

 הריואב התברו הלדג ,השרובמ יברה תיב לש עקרקה תמוקב

 התמשנ הגפס ,וילתכ ןיב התיה תפחרמ השודקהש ,הלענ

 ,יברה לש וינפ רואממ תובר העפשוהו םוקמה חורמ הכותל

 תינברה לש הקדצה ישעממו םיברה וידיסח םע וכלהממ
 הלעופבו התיב תוכילהב הפוצו םוי-םוי עגמב התא האבש

 לידיירפ לש המאו יברה תיב יאבמ ויהש השרוב-יינע תבוטל

 -ביסוק רצח יעטמל רצנה אוב םע .הישעמב הל תעייסמ

 וילע אבינש ונגב םילוליה ירפ חרופ שרוש תוכהל ץינ'זיו

 רוגל רדיו קחצי 'ר םג אב -- "תודיסחה ןג,, לעכ ,ש"בירה

 דע ,הנש 22 -- התודע יפל -- יברה ינפל שמישו ותברקב

 הכנחתנ וז תממורמ הביבסב .ר"העהחלמ ימיב ותוא ובזע

 תודמ רהוטו תידיסח הנומא חורב ,'תובא-ץע, לצב ,לידיירפ
 תומישר המכ רפסל השידקהו ןידע יסויפ חורב הנחינו

 ןתינו הבה .תוירוטסיהו תויטסירולקלופ תובושח תויתחפשמ
 : רובידה תושר הל

 השרוב

 רנסק-רדיו הדירפ

 .דע יקורי םיתובע תורעיו םיהובג םירה השרוב ביבס
 .דועו םינטק םיזוגא ,לטפ ,הדש

 .רצקנ התע הזש ,תחש לש ןנער חיר ףחרמ ץיקה ךשמב

 םירהה לעמ 'מ 2305 לש הבוגל לעמ אשנתמ "סורטפה,
 שדוחב וליפא סמנ אלש ?ץצונתמה גלשה וילעו םיהובגה

 לכבמ לולצו יקנ השרובב ריוא היה ,ברה הבוגה ללגב .בא
 .שרומרמ ירע

 חיטשכ םירהה קוחרמ םיארנ םה ,םיפופצ תורעיהש ןויכ
 ,ףרוחב .קורי רופאל -- הנתשמ םעבצ ,העיקשה ןמזב ,קורי
 .ןבל אוה ידימתה םעבצ

 ,סומיהל ליחתמ גלשהו ,הינרק תא תחלוש שמשהשכ

 .םימולהי ינוילמ םהילע ופח וליאכ קוחרמ םיצצונ םיצעה

 ללגב .רב תוריפ הברה םילדג רתוי םיכומנה םירהה לע

 םישפונ הברה ץיק לכ םיאב ויה לולצהו חצה ריואה
 -ישעל ןושארה ,"הלזי'צ,,ו "הניטנפ,ה הארבהה-יתב ינשל

 תוניעמ ויה וללה תומוקמה ינשב .םיינעל -- ינשהו םיר

 וליפא םילגוסמ םהימימו םזיטמר ,הביקה תולחמ דגנכ אפרמ

 ,'דוקרוב,, וארקנו ,היתשל דאמ םיבוט ויה ולא םימ .תוירופל

 םיבר תפחש ילוח םג .קזח ןופיס םעטל המוד היה םמעט

 .ץיק לכב ואב

 ביבאה
 םימיהשכ ,םירופב רבכ .השרובב דחוימב הפי היה ביבאה

 רתויו רתוי וניאר םוי לכ ,סומיהל ליחתה גלשהו וכראתה

 םעבצב םקלחב וצבצב תוגגהו ,המדא לש םירוחש םימתכ
 .רפרפא עבצ זא לבק רתונה גלשהו .רוחשה

 ,לכה הנתשה םסק הטמב ומכ ,סמנ גלשהש םוקמב

 תשקה יעבצ ללשב וציצה רבה יחרפו ,חמצ קוריה אשדה

 ,סמנ -- הנש יצח ךשמב םהילע הסיכש ןבלה יוסכהש רחאל
 טעמכש םושמ ,הלילה ךשמב חרק יפיטנב וטשקתה תוגגהו

 גלשהו םשגה -- ןכלו םיתבה תוגגל ביבסמ םיבזרמ ויה אלו

 :ביבאב חרפ לכה .תוגגל ביבסמ םימח םימיב ודרי סמנה
 תנוע ,הליכאל םילשב ויה םינבדבודה -- תועובשה גחל

 -- לולאבו ,זומתב הליחתה םימותכהו םיבוהצה םיפיזשה
 .ץיקה תנועב ויתוריפו שדוח שדוח .םיסגאהו ץעה יחופת

 חספל תוצמה תנכה ןפוא

 לכב םיפאנה תוצמה תוחיר וטשפ חספ ינפל םיעובש

 לעב לכ .תונקל ןכיה היה אל יכ ,תוצמ ונינק אל .השרוב

 תורשכה תויפאמל ואיבמו חספל רשכ חמק הנוק היה תיב

 תרזעב קצבה תא ודדיר :ןינעמ היה הנכהה ןפוא .חספל

 םתוא ופאש דע וכיח .םיכורא תונחלושל ביבסמ ךירעמה

 הז ופאנש תוצמה ויה וכותבש שק לס םע התיבה ורזחו
 = .התע

 רורחש ולבקש םירוחבה ןכו םירוחבו ,תורוחב ,םישנ

 לש וחוקפב םויה לכ ודבע ,ןסינ שדוח שארמ תובישיהמ
 תוצמה תיפא תדובע .רדחב דמלמ ר"יפע היהש חיגשמה

 .היצקרטאכ השמיש םג איה ,ףסכה םשל קר התיה אל

 םירופס ורפס ,תוחידב ורפס ,ורש .חמש דאמ היה תויפאמב

 םע שגפהל םהל היה רוסאש םירוחבה ,רעיש ירמסמ

 ירחא ורזיחו תונמדזהה תא ולצינ ,הנשה ךשמב תורוחבה
 ..? םהירבדל העש ימ ךא ,וקעצ םיחיגשמה .תורוחבה

 חספל ןמוש

 הלדיג תיב תרקע לכ .השרובב ונק אל חספל ןמוש םג

 וטחש הכונחבו םתוא ומטיפ םיגחה ירחא .םיזוא הרצחב

 גחה אלא ,תורואה גח קר היה אל הכונחה גחש אציש ךכ .םתוא
 (ןזזיט) םידכב ורמש םיזואהמ ןמושה תא .םיזואה תטיחשל

 ימי לכ תודועס ושע "םיבירגהו,  םידכהמו ,חספל דע
 .הכונחה

 חספל המדא יחופת

 הנשה שאר ינפלו ,חספ ירחא ולתש המדאה חופת תא

 .חספל םורמשו םהבש םילודגה תא ורריב --

 ףרוחהו ויתסה ץיקה

 ךראש תיבמ השפוחל תונבה ואצי עיגה ץיקה תע
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 לכ קספה אלל םידומלב וכישמה םינבה וליאו ,םיישדוחכ
 תא .םידומלה תא ליגרהמ םדקומ ורמג ישש ימיב ,ץיקה
 סופיטל ,תובבותשהל ,גידל ,םיקחשמל בטיה ולצינ יונפה ןמזה
 .םירז תוניגמ תוריפ תביחסל דוחיבו םיצע לע

 יחופתכ םילשב תוריפ לש םימיענ תוחיר ,ויתסה אבשכ

 .ריואה תא ואלימ םיקותמו םימודא םיסגאו ץע

 דחוימב ,תורצה םג וליחתה ,רוקהו םימשגה וליחתהשכ
 םיאלמ םייפגמ םא יכ ,םימח םידגב םהל היה אלש .םיינעל
 ויה אלש םיכרדהו ,הניפ לכל ורדח ודריש םימשגה .םירוח
 הכונחב ךרעב .תואיר תקלדמ ותמ הברה .ץובל וכפהנ ,תולולס

 ,ן[בל הטעמב וסוכ םיצעהו תוגגה -- המדאה .דרוי גלשה לחה

 םח היה תיבבשכ .סנפ אלל ץוחב בבותסהל היה רשפא ברעב
 םייושע םיפי םיחרפב תונולחה וטשקתה ,רופכה -- ץוחבו
 .תושעל המ היה בוש שמש ימיב .רייצ י"ע וריוצ וליאכ ,חרק

 גלש ירודכ קורזל ,תועבגה לע תולחזמב שולגל םיאצוי ונייה
 ךכ םשל .גלשמ תויושע תובוב תונבלו ,ינשה לע דחא

 ,ףאל םודא ןונצ ,םיניעל םילחג ומכ ,םיפסונ םירמוחב ונשמתשה

 .תיבב ונבשי ןמזה רתי .דיל -- לקמ םתסו ,עבוכ ,הפל םחפ
 לכ םיפע םהש ונל ורמא ,םירופצ וניאר אל ףרוחה לכ טעמכ

 .ץיקב -- םירזוחו לארשי ץראל ףרוחה ימיב הנש

 רדחה

 ,םהירוענ ימי בור תא השרוב ידלי ולבי וב רדחה תא
 התיה דמלמ לכל יכ ,הלילשל םאו בויחל םא ,ריכזהל םג שי
 ונרכה ונא ,ולש םישנועה תטישבו דומלה תטישב ,ותטיש
 "הינודנ,,ה תא דביאש םירישעה לש ןתח לכ יכ ,םידמלמ הברה
 ידכ השרוב תא ובזע הברה,, .תודמלמל -- ףוסבל עיגה ,ולש

 ,דאמ לד היה רכשה השרובב ."הובג רתוי דומיל רכש לבקל

 םינש םע יל התיה שממ תורכיה .השרובב וראשנ םיבר לבא
 תמחלמ ףוסב ,יתונטקב יתרכה דחאה תא .םדימלת היה יחאש

 יבר היה אוה .סמרבא םייח יבר היה ומש .הנושארה םלועה

 תעדוי אל ינא ,י"שרו שמוח קר דמילו ,הרות דומלתה לש

 ןויכ .דאמ ותוא ובהא םלוכ ךא ,וידימלת ודמל הרות המכ

 םידש לע םירופס הברה םהל רפיס אלא ,םהב ץיברה אלש

 אוהש תויסנכה יתבב -- הלילה תוצח ירחא ול וארנש תוחורו

 הוקמהו "זיולק,,ה ירוחאמו ,םיזילטיאה ירוחאמ וא ,םדיל רבע

 .השרוב זכרמב
 םיבוטה םידמלמהמ דחא היה "לאוי יבר ינשה דמלמה,

 םלוכו ,םידימלת 10-מ רתוי לביק אל אוה .השרובב רתויב

 ינרדומ תצק םגו םכח דימלת היה אוה .םירישעה לש םינב

 ,וידימלתמ הברה שרדו ,ןובשחו ,ביתכ םג וידימלת תא דמילו

 אוהש היה עודיו ,םייכוניח םיכרע תינקה לע דאמ דיפקהו

 היה אוה םילודגה יפלכ ."קי'צנאק,, ןירוקש העוצרב הכמ

 ותמוק .םיסקמ ךויח ול היה דחוימב דאמ ביבח םדא אקוד

 אוה .תוינכייחו תורוחש םיניעו רוחש ןקז לעב ,תינוניב התיה

 ונלש תיבל לאוי 'ר תא ונחקל .ןויקנבו הדיפקב שובל היה

 רחאל .יחא רובע דומיל רכש םלשל ךרטצנ אלש ידכ ריידכ

 רוכזלו רופסל הלוכי ינא .ונלש ןכשה היה אוה םינש המכ

 םלוכ טעמכ ,ןחלושה דיל םתבישי רדס יפל וידימלת לכ תא

 יכדרמ ,לפא ה'ציאו הלסוי .וירחא וא הוצמ-רב ליגב ויה

 ,?יבולדנמ לארשי השמ ,ץנג הלקנעי ,ץנג לדנמ ,ץיבוקשומ

 ה שרוב ןורכזו רפס

 היה ןטק יכה .רגרבצרו לארשי לש סיגה גרבסגניקמ לאומש
 דע רקובב 5-מ יתעמש םויה לכ ,ךלמשרה-יחאו ,ץנג לשנא
 לאוי יבר לש רועשה תא העש תב הקספהמ ץוח ברעב 8
 תוניחב תא -- עובשה ףוסבו .םידימלתה ןוניש תא כ"חאו
 קי'צנקה .בישהל ועדי אלש םידימלתל יובאו יואו ארמגה
 היה יכ ,השרוב לש םידמלמה תא יתרכזה .םישארל לעמ ףנוה
 .ריעצה רודה ךונחו בוציעב לודג קלח םהל

 ,היה םינב ךושח לאוי יבר אוה

 טושפ םדא לע רופס
 רנסק --רדיו הדירפ

 רתויב םיבוטה הכאלמה ילעבמ דחא היה רב קיציא

 היפאל םירונת תיינבל החמומכ ןייטצה דחוימב ,אשרובב

 ןצבק היה ,ןכ יפ לע ףאו ,ול הרסח אל -- הדובע .לושיבו

 םג ול ורסח אל ,הזמ ץוחו ,ומחל תא חיורה ישוקבו ,לודג

 רוחב הל ואצמ .ותב התיה -- תעגושמה הטלאז יכ ,תורצ

 רוצעל ידכ ,תורבקה תיב לע םתוא הנתח הליהקהו ,ןכסמ

 לעבהו ,רבדה קספ עובשלש םירפסמ ,רזע אל םולכ לבא ,הפיגמ

 תובוחר לכב הצר התיה איה .הנותחה רחא ףכית התוא בזע

 םינבא הילע תקרוזו הירחא הצר התיה םיקיזמ תרובחו ,אשרוב

 ,ורמא םניחב אלו ,ונרצחב הרוק היה הז דחוימב .םהילע איהו

 ורבשנ םעפ אל ."םייברה לש תורצחל םיכשמנ םיעגושמה לכש,

 ינא .םינבא הירחא וקרז םידליה רשאכ וניתונולחב תויגוגזה

 רונתהש ירחא ,ונתיבל הצירב האב איה ,חספ ברעב םעפ ,תרכוז
 ימאש ינפלו ,חספל ףורש רשכ רבכ היה טנלושטה תייפאל

 הקרזו ,רוגתל רשי הטלז הצר ,סנכנה ימ תוארל הקיפסה

 ,הטלז,, ,תלהובמ הקעצב הלוק הנתנ ימא .ןשי םחל הברה

 ,"ףרשי ילש ץמחה םגש הצור ינא, -- !"השוע תא המ

 תוירחאב) .רוגתה תא תינש רישכהל ךרוצ היהש ןבומכו

 .(תרפסמה

 ,הלעמל רונת תינברל היה אל ,אשרובל עיגה ברהשכ

 הטילחה איהו ,ונלצא הטמל ויה ,יברה לש םיחבטמה לכ יכ

 יתרכה ךכו ,היפאו לושבל רונת הלעמל דחא רדחב תונבל

 תונבל לודגה החמומכ ותוא הנימזה תינברה .רב קחצי תא

 .הרונת תא

 דעו רקבהמו ,הלודג היצקרטא וז התיה ,םידליה ונליבשב

 יתספת ינאו .הינבה תכאלמב תוזחל ודי לע ונדמע ,ברעה

 היה ,םוי לכו ,דובעל רשאמ םירופס רפסל רתוי בהוא אוהש

 אוה עודמ יתנבה םג זאו ,הדוזיפא וא הדגא ,רופס ונל רפסמ

 ,ונל רפסמ היהש םירופסהמ ץוח יכ ,ומחל תא ישוקב חיורמ

 ותא ויה .תוירגסה תא ומצעב לגלגלו הברה ןשעל גהונ היה

 .שממ תונמוא התיה לוגלגה תכאלמו ,קבטה תיקשו םיסוריפפה

 הדובעה תא קיספמ היה ,םינבל המכ םישל רמוג היהש ירחא

 -השכו התוא קיבדהל הירגוסה תא אלמל טאל טאל ליחתמו

 היה -- תוציצמ המכ ץצמ אוהו ,ופב רבכ התיה הירגס

 דינמו ןוסכלאב כ"חא ,רשי םדוק ,ותכאלמ תא רוגסל ליחתמ

 איהש וזיא שיש טילחה דימת טעמכו ,ןאכלו ןאכל ושאר

 אלש דעו .שדחמ ליחתמו לכה תא סרוהו ,ותדובעב האיגש

 תדובע תא ךישמה אל 7"100%ב קיודמ לכהש חוטב היה

 םלוכ טעמכש ,םירופס ונל רפסמו ןשעמו דבוע היה ףפ ..היבבה

 ,ומצעב םתוא איצמה אוהש ונעדי .םייחב תמאב ול ורק וליאכ
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 ךיא יתבשח םעפ אלו ,ןושאר ףוגב םתוא רפסמ היה ךא
 לצא דלונ היה ול .דובאל םיכלוהה הלאכ תונורשכ לע לבח

 דלונש ןויכ ךא ,רפוסל ךפוה היה רשפא ,הלודג ריעבו רישע
 .וירופס תא םושריש ימ היה אלו ,הנטק הרייעבו ,םיינע תיבב

 ודבאי אלש ידכ ,רפסא ולש דחא רופס תוחפלש יתטלחה

 םיאשרוב הברה לש םייחה תא ףקשמ רופסהש םג המ ,ותא דחי

 .םהלש תימצעה היצנגלטניאב קר וגישהש המ וגישהש

 ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע היה הז :רופסה הנהו

 תונבל ,תבכרה תנחת דיילעש לבכרה להנמ ותוא ןימזהשכ

 טשוקמ ,הפי דאמ ותוא הנב אוה .ולש ןולסב ,הקסהל רונת ול

 הנחתה להנמ היה ותדובע תא םייסשכו ,תינועבצ הניסרחב

 לש ויפוימ לעפתהל הקיספה אל ותשאו ,טשפדובב רוקבב

 רטסיימה היה ימ ,השקבב יל דיגת,, ,ותוא הלאש איה .רונתה

 המ ,עודיו לודג ןמוא היה יאדוב אוה ,תדמל ולצאש לודגה

 ,םסרופמ דאמ ילש רטסיימה ,רב קחצי הל רמא ןכ ! "ומש

 קר) .יומש תא יתעמש אל םעפ ףא + לוזקנ,, -- .לוזאקינ ומש
 ,הלעב רזחשכ ,(תירגנוה הרבד איהו ,תינמור עדי לעבה

 .ויפוימ לעפתה הלעב םגו ,שדחה רונתה תא השאה ול התארה

 תינב תכאלמ תא דמל ימ לצא עדוי התא -- השאה ול הרמא

 תעמש םאה ,לוזקנ ומש ,דאמ םסרופמ ןמא לצא ,םירונתה

 קיציאו אוהו ,וילע יתעמשש יאדו ןכ !הזה םשה תא םעפ

 אל הז "השאה הלאש קוחצה המ, .לודג קוחצב וצרפ ,רב

 ,הזה לודגה רטסיימה תמאב יכ ,לעבה הל הנע ללכ קיחצמ

 -- ושוריפ (אצאווניאיס לוזקנ) "רתויב בוטהו לודגה הרומה אוה
 תינוששכה תורושה תבתוכש החידבה) .הרומה אוה ינועה

 החידב איה -- זילעה רעב קחצי לש ותאצמהל !תבשוח

 תויהל ךירצ והשימ -- היבא אוה ילואו השרובב העודי

 .(הרבחמ

 רבדל הברהש הפ דבכ --- הל'צנא

 והומכ םיבר ויה ינובאדל ,הדילמ ררונש היה הל'צנא
 אוה ,תישאר .םלוכמ בוט תרכוז ינא ותוא ךא .ונתרייעב
 אלא ,שממ וז הרשמב שמישש הנווכה ןיא .ונלש רוודה היה
 ריזחה ףאו ,ושיוובש יתוחאל -- ונתאמ םיבתכמ ריבעהש
 השע אל אוה .הרייעל הרייעמ דדונ היהש ןויכמ התבושת תא
 בל תא חמשל ידכ אלא ,רכש וא סרפ לבקל תנמ לע תאז
 ץביק ובש םויה היה ישימח םוי .התבמ תובוטה תורושבכ ימא
 סנכנ היה החמשו הוואג וזיאב ינתרוכזו ,אשרובב תובדנ
 ינשמ תתמ לביקש וילאמ ןבומ .יתוחאמ בתכמה ודיבו ונתיבל
 .םידדצה

 יתונטקב דציכ ינא תרכוז .ןחדבכ עודי הל'צנא היה תינש

 ,ונממ םיקחוצ םישנאה ויה דימתש ןויכמ ,שפיטל ויתבשח

 וקחצ םישנאה .חקיפ םדא היהש יתנבה -- יתלדגשכ ךא

 המלש העש ןיתמהל ךירצ היהו ,םיקסופ יתלבה וימוגמג ללגב

 ךומנו ןמש היה ךכל ףסונ .םלש טפשמ רמוא היהש דע

 הלצנאמ ההובגו ,דאמ המונצ התיה ותמועל ותשאו ,המוק

 הנש ידמו -- הפוחל םתוא הסינכה אשרוב תליהק .םיילפכ

 .(ותסיג הטאלזב ותפילחה) ףסונ דלי םהל דלונ

 תא רבכ תנכה םאה הל'צנא, לאשנ היהשכ תספ ברעב

 יל שי ןמש !יל רסח המ יכו,, -- :הנוע היה + "חספה יכרצ

 םינומט ונא ךכ םג -- א"ופת ,ינממ ףטונ אליממש ןויכמ

 | ."הדיחיה יתגאד םה תוצמ ,המדאב קומע

 תמחלמב ,הנטק ידועב הרקש הרקמ לע בסנ ירופס רקיע

 היהש הרטשמ חקפמ זא אצמנ אשרובב .הנושארה םלועה

 תובוחרב ץורל גהנש יתימא ירגנוה ,ומש 'גדונ לודג עשר

 םיריעצ שפיחש וא ,היפכ תדובעל םידוהי שפחלו םיתבה ןיבו

 | .ואבחתהו סויגמ וטמתשהש םידוהי

 ,ורתתסה םלוכ ,בוחרב שיא חקפמה אצמ אל ,דחא םוי

 אלש חוטב ותויהב ,דחפ אלל תובוחרב ךלה הל'צנא קר

 ,הל'צנא לש ופתכ לע תודידיב חפט ,חקפמה ורצע עתפל .סיוגי

 ןכיה התא עדוי אמש ,הל'צנא,, :ורמואב הירגס ול עיצהו

 --- ,ןטלאהאב,, ןעדיי ןעגיל ואוו :שידייב) "? םידוהיה םינומט

 'עדוי ינאש רורב,, -- (רובק ,ןומט : "ןטלאהאב,,ל םינבומ ינש

 ואיבי יכ הרטשמה דקפמל חיטבה סוסיה אללו הל'צנא הנע
 שפיטה רמואכ ויניעב ץרקו וידי ךכיח רטושה .אובחמה םוקמל

 ךלה הל'צנא .חלצומ דייצ םוי םויה ,אובחמל רשי ינליבוי הזה

 תודבכב םיפשוג .תורבקה תיב ןוויכל רשיה וירחא םירטושהו
 לע עיבצה עובקה וכויחב הל'צנאו ,תורבקה תיב רעשל ועיגה
 ."םידוהיה לכ םינומט המדאב ןאכ,, :רמאו תורוזפה תובצמה
 תומרל תזעה דציכ, :תוקעצב חתפו סעכמ ריוחה חקפמה

 םירתתסמ,, ןכיה יתוא תלאש ,הל'צנא הנע ? "הרטשמ חקפמ
 םגו ןומט םג ,הלופכ תועמשמ -- ןדיי אנעטלאהב) "םידוהי

 ךתוא יתאבהו ,ךל רוזעל יתיצר ,הוולשב הל'צנא הנע (רובק

 תוריטס ול קינעהש רחאל ,חקפמה .םידוהי םינומט ובש םוקמל

 .ףסונ שנוע אלל וילעמ וחלש -- תולצלצמ
 היהש רומח שנועמ הל'צנא לצינ ,שפיט ינפ ודימעהב ךכ

 .רתוי "םכח, םדאל קפס אלל ןתינ

 רטכורפ קחצי 'ר לש בוטה השעמה
 רנסק רדיו הדירפ

 "ומע בזעת בוזע,,

 ולש םיקסעב וליפא .םינש המכ ונרצחב רג קחצי 'ר םג

 ומכ ,םידוהיה םילעופה תא ולצינ ,ויחא םע םיפתושמ ויהש

 םולשת רובע ברעה דע רקבהמ םילעופה ודבע שרומרמ לכב

 ."םינגרואמ,, ויה אל םה יכ ,דאמ לד

 ידוהי .תלוזל רוזעל בהאו ,בל בוט םדא היה קחצי 'ר

 לכל םולש םידקהל חכש אל .ויתוכילהב עונצו ונעו בוט

 ןזואל הפמ רבעש רופס וילע ךלהתה .וכרדב שגפש דחא

 השעמה תא רפיס אל קחצי 'ר ."שייבל אלש ידכ,, ויעמ רופיס

 יתעמשש ומכ רופסה הנהו .ותיב ינבמ דופסה עדונ ילו ,שיאל

 :היה ךכ היהש השעמו ותוא

 לכ םעש ,אשרובב תוחפשמ הברה ומכ החפשמ התיה

 שיאה .דחא ףאמ הרצב הרזע השקיב אלו הרפס אל ,התקוצמ

 הקוחר הטמיסב רגש ןויכ לבא ,יתדו רשי הכאלמ לעב היה

 דימת היה ,רתויב בוט עוצקמ לעב היה אל םגו זכרמה ןמ

 תא סנרפל ותסנכה ול הקיפסה אל ןכלו ,הדובע רסוחמ

 התיהש הארנכ) תינלוח ותשא התיה ,ךכל ףסונבו ,ותחפשמ

 ריוא התיה הל עיצהל הלכי אשרובש האופרה לכו (תפחש הל

 ץיקה לכ .הרפ ונקו ףסכ ופסא ךכו .הבורמ בלח תיתשו בוט

 ,התיבה ובג לע בחוסו םיבשעו קרי ינימ לכ ףסוא שיאה היה

 ץר דימת יניע דגנל ותוא האור ןיידע ינאו .תוליבח תוליבח

 הרפל ובג לע קרי רורצ אוהש הזיא דימתו ,ךלה אל םלועמו
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 תשראו םונצו הזר םדא היה אוה .הלוחה ותשאל והשמ וא
 תורצה וליחתה זא וא ,ףרוחה עיגהשכ .רעצו לבס העיבה וינפ
 ףסכה קיפסה אל ,בלח תומכ תיצחמ רכמש תורמלו .תמאב
 התיה, הרפהו הטעמ התיה בלחה תומכ יכ ,לכוא תיינקל
 בוטה ריואה םוטפמ קר ףרוחב בלח תתל הבריסו תינשקע

 לש תפרהש ןויכו .שפנ דע םימ ועיגה ךכו ..."אשרוב לש

 דידהל הבשחמ הליחתה 'ותיבמ הקוחר התיה אל קחצי 'ר

 : ול רמאש ערה רציב םחלנ אוה .ותפרטו תולילב ויניעמ הניש

 ,תחש םסאה אולמ שי קחצי 'ר לש גגה לע ותיבמ קחרה אל

 עירכהל עדי אל אוהו 1 בערב תומל הכירצ איה ותרפ הז עודמו

 ותשאל חיניש וא -- הבינג -- הלודג רתוי הריבע וזיא
 תחשה לכשכ תאזו ,בונגל טילחה אוה ףוסבל .תומל ותרפו

 קחצי 'ר לש תרזועה .הליבח בנוג היה זא -- ולצא לזא

 תא העיבהו ידמ רהמ תכלוהו תתחופ גגהמ תחשהש השיגרה

 קחצי 'ר .תחשהמ בנוג והשימ הארנכש הילעב ינזאב הדשח
 תוליל המכ רחאל .בנגה אוה ימ תוארלו הלילב בוראל טילחה

 הליבח בחוס אוהשכ שיאה תא חריה רואל תוארל חילצה

 יפל ךא ,תוארל חילצה אל בנגה ינפ תא .ויתודיממ הלודגה
 ידכ וירחא תכלל ליחתהו ,בנגה ימ דימ עדי הכילהה תרוצ

 ןכל בל בוט םדא היה אוה רומאכ אלא .והשעממ וענמל

 ולוממ דומעל םוקמבו שיאה לע םחיר יכ וכלהמב רצענ

 .הלודגה המירעה תא בוחסל ול רזעו וירוחאמ ךלה ,ובכעלו

 לקוה עודמ ןיבה אלו הרזעב שיאה שיגרה אל גלשה תאפמו

 ,המדאל הליבחה תא קרזו ורצחל עיגהשכ קר .םואתפ ול

 אפק אוה המהדת בורמו ,קחצי 'ר תא וינפל הארו בבותסה

 רבד ןיא, .םימחר שקבלו ויפמ הגה איצוהל היה לוכי אלו

 התאש יתיאר יכ ,ךל רוזעל קר יתיצר -- קחצי 'ר ול רמא

 ויה הלאכ .התיבה ול ךלהו בבותסה "ידמ הדבכ הליבח בחוס

 .ירצח ישנא

 ל''ז יבא

 ידוהי היהש ,ס'שבייל קחצי ,ל"ז יבא לע רפסל ינוצרב
 םלועמו ,השק הדובעב ומחל חיורהש ינע ךכל ףסונו ,טושפ

 ןויכמו ,"םייח ץע,ב רבח היה אוה .שיאמ הכימת שקיב אל

 ידכ ץע ירזג איבמ היה ,רבח ימד םלשל ותלכיב היה אלש

 .הרותה ידמולל םחה ןעמל ,רונתה תא םהב קיסהל
 ,הנושארה םלועה תמחלמב ליצה דציכ ,וגל רפיס םעפ

 דחי יבא רתתסה המחלמה ןמזב .חוטב תוממ ץנג לשנא תא
 סויגמ ענמהל ידכ ,יברה לש ופתרמב םירחא םידוהי םע

 הליל ותואב .ספתנו -- בוחרל יבא אצי ,דחא הליל .אבצל

 אבצל הקפסא יכרצ ואיבי הלאש ידכ ,םידוהיה לע דוצמ ךרענ

 אלש היה ולזמ .פולסירפל רבעמ םיסורה תא ףודהל הסינש

 אל ןכלו ,סויגמ וליצהל התצר יתבס) .תודועתה ונממ ושרדנ

 םייק היה אל השעמלש ךכ ,"הירמירפ,,ב ותעשב ותוא המשר

 -- ודיב ויה אל הלאו ,םיכמסמ ונממ ושרדנ אול .קוחה יניעב

 .(לגרמכ הלתנ היה

 דחי ,ומכש לע דבכ אשמ סומע ,ריעצה יבא אצי ךכו

 ךא ,דחפ אל יבא .סויג ליגל רבעמ ויהש םינקז םידוהי םע

 תילטה תא םיגישמ ךיא היה ,ותוא גיאדהש דיחיה רבדה

 .ללפתהל לכויש ידכ ןיליפתהו
 רמא אוה ;הטלחה ידיל עיגה ,רעיב הרובחה התנחשכ

 רתוי קומע עגרל סנכהל ךירצ אוה יכ ,םהילע רמשש רטושל

 ידמ רתוי קחרתי םא הריי יכ וריהזה רטושה ,רעיה ךותל
 ןווכל ץורל לחה ,םיצעה ןיב ותויהבו יבא ןכתסה תאז לכב

 רעיהש ןויכ ךא ,םינוש םינווכמ תוירי עמש אוה .אשרוב
 ףדור והשמ יכ עמש -- וצורב .עגפנ אל אוה -- ףופצ היה
 עתפל .ופדור ץורמ רבג ןכ וצורמ תא ריבגהש לככו וירחא

 יבא .''ץנג ל'צנא ,ינא הז ,דחפת לא,, :שידייב האירק עמש
 .דחי ץורל וכישמה םהינשו ,רצענ

 יבאמ שקיבו ,ערב שח יכ ,ותצורמב ל'צנא רצע עתפל

 ותוא תאשל לחהו דגנתה יבא .הרזע קיעזיו דבל ךישמיש
 ,וספתיי אלש ידכ הכשח דע וניתמה םש .רעיה הצקל דע

 יבא עיגהשכ .ריעה הצקבש ןושארה תיבל דע ואיבה יבאו
 יבא הל רפיסשכו ,היניע הארמל ימא הנימאה אל ,ותיבל

 וירחא םישופיחהש רחאמ ,ספתיי אמש הדחפ -- ,קירע אוהש

 ,ימא תדחופ המכ דע יבא הארשכ .םדוקה םויב דוע ולחה

 ןיליפתהו תילטה תא חקול קר אוה ,גאדת אלש הל רמא
 .רחא םוקמב רתתסהו תיבב יבא ראשנ ףוסבל .רזוחו

 תא חכש אל םלועלו ,אוה םג לצינ ץנג ל'צנא ,בגא
 דחפמ ץנג ל'צנא תמ ,רפסמ םינש רחאל .יבא לש ותרזע

 רטושהש תורמל ,(ותיבל רטוש סנכנש) ,תינמורה הרטשמה
 רדסה יא לע ח"וד ול םושרל דבלמ ער לכ ול תושעל הצר אל

 תוברקה דחאב לפנ לשנא לש ונב) .דבלב ורצחבש ןויקנהו

 הרזח וקייל ותב ,ץנג השמ לש ונב ,הז לישנא) .(םדמ תובוקע
 .(ץיבשואב ףרשיהל ידכ השרובל לארשימ

 ירצח

 (התודלי ימימ ותיב תנכוש לש הדימ ,יברה תחפשמ לע דוע)

 ימ ועדי -- אשרוב ינב ונירחא םיאבה תורודהש ידכ

 ר"ומדאה רצח -- ירצחל וארק המלו ,ל"ז אשרובמ יברה היה

 העדונש וזה תלשושה תודלות לע רפסל הצור ינא ,אשרוב לש

 'ך -- אשרובמ ברה לש רדחב היולת התיהש הנומתמ יל

 דיסח לש ותנתמ התיה הנומתה .ל"ז רגאה לדנמ םחנמ רטלא

 הריצי התיה איה ,הב ןנובתהל יתלכי תוכורא תועש .אשרובמ

 ששחמ םדא לש הנומת תולתל היה רוסאש ןויכ .תראופמ דאמ

 םידי בחר ץע רייצה רייצ ,"הנומת לכו ...ךל השעת אל,
 וא שרוש לכ לעו ,םיפעוסמ םיפנעו םיקומע םישרוש םע

 דעו התישארמ ץינ'זיו לש תורודח תולשלתשה ןיוצ -- ףנע

 .אוהה ןמזב םהבש ןורחאה

 יתעמש ,ותולדגו אשרובל יברה לש ותאבה רופס תא

 .ל''ז וקיימ -- אשרובמ יברה לש הדיחיה ותבמו ל"'ז יבאמ

 הבש ירצחמ םיברה יתונורכז תא ראתלמ העיריה רצקת

 יתלכי םלש רפס .הצרא יתולע דע התוא יתאצי אלו יתלדג

 .יתדלונ םהבש רצחהו תיבהמו הרייעהמ בתכל

 טעמכ .םילוגדו םיבוט םישנא הברה ולעפו ויח ירצחב

 ,םיטחוש ;םינבר ומכ ,הרייעה לכ לע העפשה ילעב ויה םלוכ

 םישנא הברה דועו ,םילאוטקלטניא הברהו םיאפור  ,םינייד

 ילע דאמ ועיפשה תובוטה םהיתונוכתש םירשיו םיטושפ

 םלועלו -- היריידו רצחה יבלב םיטורח םויה דעו ,יתודליב

 ומכ -- םהיתויומד תא טעמ תולעהל הסנא ןאכו .םחכשא אל

 .םתוא יתנבהו יתרכה ינאש

 'ר לש יששה ונב היה ,רגאה לסחנפ 'ר ,אשרובמ יברה

 ,להוקסמ חקור לאומש 'ר לש ןתחהו ,ץינזיומ רגאה ךורב
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 ונתח היה ויבא םג .זלבמ הלעשוהי 'ר לש רוכבה וגנב היהש

 הנייש תינברה םג התיה ךכ ,ץינזיומ הלדנמ םחנמ 'ר לש
 .אשרובמ יברה לש הדוד תב -- הלחר

 תלשושה לש דסימה היה "קידצ חמצ לעבה,, הלדנמ 'ר

 בוסוק תיב לש תלשושהמ ישילשה היה אוה .תיצנזיוה
 .בוט םש לעבהמ הליחתהש

 ,ויבא דצמ קר אל ,לודג סחוימ היה ,ל"ז אשרובמ יברה

 ןמדירפ לארשי 'ר לש ותב התיהש ,ותבס דצמ רתוי דוע אלא
 ,ונמזב תורצחה לכמ רתויב רישעהו םסרופמה ,ןי'זדורמ

 תנשב ץינזיומ ל'כורב 'ר ,ויבא לש ותוקלתסה ירחא
 ובש רחא םוקמל דחא לכ ועסנו ולש םינבה לכ ודרפנ ,3

 הבש ריעה םש תא ןב לכ לביק ךכו ,םהיבא לש םידיסח ויה

 אלממכ ראשנ ה'צלארשי 'ר ,רוכבה ןבה קר .יברכ ןהיכ אווז
 .ץינזיומ יברה ויבא לש ומוקמ

 :םהו -- אשרובמ יברה לש ויחא לכ תא יתרכה ינא
 'ך -- םיחאה ינשו ,הינוטנאמ םייח 'ר יברה ,ץינזיומ יברה

 .ץיבונר'צב ורג םה ,םתוא יתרכהש ןמזב .ילעכעמ 'רו לשווייפ
 .הוורטפמ תינברה התיה הדיחיה םתוחא

 יר ,ץינזיו ידיסח ונגרא אשרובל יברה לש ותאבה תא
 ירו אשרוב ידסימ יאצאצמו לודג רישע היהש ,רלדא לטומ

 ינשה יאבגה כ"חא היהש לגופ בייל בקעי 'רו ,רגרבצריו סחנפ
 תנשב היה הז -- ץינזיומ איבה יברהש ,יאבגה השמ 'ר דיל

 הדיחיה ותב וקייממ םגו ,ירוהמ יתעמש .ורתי תשרפ 3
 התיה אל אשרובל ותאבהש ךכ לע םיבר םירופס ,יברה לש

 לש םידגנתמ הברה דימת ויה ץינזיו רצחל .וידיסחל הלק

 יאצאצמ זנצ לש רצחהמ רקיעב ,תורחא תורצחמ םייברה

 ביר היה .אשרובב םהינבמ דחא ךילמהל וצרש טגיס ינבר

 ידיסח לש םהיתונעט .תורצחה יתש לש םידיסחה ןיב לודג

 וליאו ,םוקמה עיגמ םהלו הירגנוהל םיכייש םהש ,התיה זנצ

 .הירגנוהל םגו הירטסואל םג תכייש ץינזיוש ונעט ץינזיו ידיסח

 הכירצ התיהש טשפדובב הלשממל דע עיגה הזה בירה לכ
 רתוי םיבושח םינלדתש ויה ץינזיו רצחל ךא ,אשונב קוספל

 ןמזב םסרופמה רניברהו רזלב הל'היעשי 'ר ומכ ,טשפדובב
 תבוטל ןינעה תא תוטהל וחילצה םהו ,ךיירלפוק ברה אוהה

 .הברכ -- ל'סחנפ 'ר תא אשרוב הלבק ךכו ץינזיומ יברה

 .(עיניטא ישנא םייח 'ר יברה תא הל "ובנג ,)
 וכרעש םינפה תלבק לע תובר םימעפ ונל רפיס ל''ז יבא

 היה אל (רדיו) שישבייל קחצי -- יבא .אשרובל ואובב יברל
 אצוהשכ 16 ןב קר היה אוה .הנדרלב דלונ אוה .השרוב דילי

 היה יכ ,אשרובל עיגישכ יברה תא תרשל ידכ טגיס תבישימ

 יבא הכז ךכ .ףסונ םדאב ךרוצ ול היהו דחא יאבג קר ול

 תלבק .יברה ינפ תא לבקל אשרוב ידיסח לכ םע עוסנל ל"'ז
 לכ ,תולגע 100 םע ועסנ םה .תראופמ דאמ התיה םינפה

 ומכ תואמסיסו םיטרס ,םינולגד םיחרפב םיטשוקמ ויה םיסוסה

 דע ודקרו ורש ךרדה לכ .'וכו "יברה יחי, "אבה ךורב,

 ואובל וניתמה םשו ,(פולסירפ ךרדב) לוסעשל הלעמל ועיגהש

 ,תולגעהמ םלכ וצפק -- ותבכרמו יברה ועיגהשכ .יברה לש

 הרישב וצרפו "אבה ךורב,, "יברה יחי,, וארק רידא לוקבו

 תוקבדב ודקרש םידוקרב יברה לש ותבכרמ תא ובבס ,הרידא

 אוהשכו ,הפי םדאו ,דאמ ריעצ ןיידע היה יברה .תובהלתהו

 םישחול םישנאה תא עמש אוהש ,רפיס יבא .ורהז וינפ ,ךייח

 םשורה תא השעש רבדה ."וילע החנ שממ הניכשה הנה,

 ,םש שחרתהש שודקו םוצע והשמ היה ,יבא לע רתויב לודגה

 הובגה רהה תחרק עצמאב .ןידה אמלעמ אל וליאכ הנומת

 המוצע תובהלתהב םישנא םירשו םידקור ,תובע רעי וביבסמש |

 והשימ -- תמדקומ הרהזא ילב -- םואתפ ,םוצע אוה שערהו

 העיגה יכ ,וירחא להקה לכו "...ךתיב יבשוי ירשא,, רמוא
 ,ז אל דחא ףא .הקומע הממד הררתשה עתפלו ,החנמ תעש

 הררתשה שדוק תדרח .המוצע הנוכבו טקשב וללפתה םלכ

 השגרהה התיה ,וזה הקומע היוחה תא ורבעש םישנאלו ,םוקמב
 .םשקובמ לכ אלמתי -- וז םתליפת תוכזבש

 לש תורושב םיסוס יבכורב התוול אשרובל הרזח ךרדה
 םינולגדו םידיפלב הילמפה לכ תא ולבק אשרוב ידליו ,עברא

 ךכו ,יברה לש -- ובוחר ארקנ כ"חאש ,בוחרב דובכ רעשבו

 לודג היה תיבה .וליבשב דחוימב ןכוהש ותיבל יברה אבוה

 םידוהיה ונבש תסנכה תיב היה רצחבו ץעמ יונבו דאמ
 .אשרובל ועיגהש םינושארה

 לכמ םורזל ליחתה םידיסחה םרזו ,בר ןמז רבע אל

 ינבר לכ ומכ ןייטצה יברה .הירגנוהו ןגרבנביזמ ,שרומרמ
 םייגעה לכל חותפו םח בל ,הלודג לארשי תבהאב ,ץינזיו

 לכל תתל ידכ ,רשי לכש הברהו הכימת וא הרזע ושקבש

 הפי אלש וטילחה ,םידיסחה םרז רובג םע .הבוט הצע דחא

 רצחב ונבו ,םיפסכ ףוסאל וליחהו .ןשי תיבב רוגי יברהש

 רתויב הפיה היה תיבה .םינבלמ חוורמו הפי לודג תיב המינפ

 עגושמ רוחב ףרש ,הינב ךילהתב תיבה היהשכ דוע .אשרובב

 לכב טעמכ ,בגא) דוסיה דע ,רצחבש ןשיה תסנכה תיב תא

 עיגה הזה עגושמה .עגושמ הזיא בבותסה םייברה לש תורצחה

 תיב תא ףרש אוה עודמ רוחבה תא ולאששכ .יברה ירחא
 תיבו שדח תיב היהיש הפי אל טושפ, הנע אוה ,תסנכה

 שדח תסנכ תיב ונבו ,הרירב התיה אל ,תמאבו .(ןשי תסנכ
 לצא ללפתהל ואבש םידיסחה יפלאל םוקמ היהיש ידכ יקנע

 תסנכה תיב היה הנשה לכ ."שאלאס,,ה אוהו -- םיגחב יברה
 הציחמה תא וחתפ םיגחלו ,ץע תציחמ י"ע םיינשל קלוחמ
 .םידיסחה יפלאל םוקמ היהיש ידכ

 הפי ןינב דוע ופיסוהו ,םידיסחה גוח בחרתה הנש לכ
 .ואשינש תבהו רוכבה ןבה ליבשב םירדח השש םע רצחב

 לש הפיה תינוטקטיכראה ותרוצו ,בוחרה דצל הפי הניג התיה
 יצע ,םיחרפה תניגו הריט לש הארמ ול התוויש ,תיבה

 ינשה ודצמ .בבלמ ןח ול ופיסוה ןבדבודהו חושאה ,תויצקאה

 היתשל ושמש הימימש ,הלודג םימ ראב התיה ,תסנכה תיב לש

 הלודג הניג התיה תסנכה תיב ירוחאמ .תסנכה תיב רובע

 םג .ימצע שומשל וסינכה םידיסחהש תורפל תותפרו תוקריל

 רגרבצרו (ץמנייטש לדייא) תורבח שולש תרזעב -- תינברה

 התיב קשמ תא להנל (סרלדא לטומ) םירמו סלטנוי לרפ
 הניכהו ,הניגב םג הלפט איה .בוט רתויה דצה לע לודגה

 תיב תרקע) הירב לש םש הל היה .הנשה לכל תורפו תוקרי

 השש הל ויה ה"ס .דלי הנש לכ הדלי ךכל ףסונו (הצורח

 .םידלי

 ,ץינזיוב דוע דלונ (לדנמ םחנמ) לרטלא 'ר רוכבה ןבה
 ,הקמייח (ןויצ ןב םייח) כ"חא ,אשרובב הדלונ רבכ וקיימ תבה

 ריעצה -- (הצמלוש) (םולשו) ,לראיימ קחצי ,הצ'לארשיו
 תויחבטה תא תנחוב התיה -- ימא תרפסמ -- תינברה .רתויב
 ? "זרוא ץוחרל םיכירצ םימעפ המכ, הלאשב תושדחה

 תובישמ ויה ,תורשכ ללגב תלאוש תינברהש ובשחש תויחבטהו



 השרוב ןורכז רפס 200

 דע,, הנוע התיהש וז קרו ,"שולש,,ו "םיימעפ,, "םעפ,, שוחינב
 םידבועה לכ .הדובעל תלבקתמ התיה -- "םייקנ םימחש

 השא התיה איה יכ ,תינברהמ ודחפ ,יברה תיבב םירזועהו
 לכ .ץרא ךרד הל ושכר ,תאז םע דחי ךא ,דאמ תינדפק
 לידגה ךא ,דובכ הל וקלח ,םידיסחה דחוימבו התוא םיבבוסה

 אל הזש יל הרפס ימא .שדוסה-רדיו קחצי 'ר היה םלכמ

 ףסכ ףוסיאב קסעה תמקהב ול הרזע תינברה .םניחל היה
 התיה ,תכרבמ התיהשכ .התרזע תא חכש אל אוחו ,וז הרטמל
 הסנרפ ,תואירב,, (גנילירד א) הישילש ךירצ ידוהי לכ תרמוא

 דחא םגתפ .םימגתפ ינימ לכב שמתשהל התברה איה ."תחנו
 תא רשאמ םידכנה תא רתוי םיבהוא עודמ,, :היה יל רופזש
 ,וגאד ךונחל םג ."וניאנוש לש םיאנושה םה יכ -- 1 םידליה

 תיבב הדמל וקיימ תבהו ,תיבב אלא תובישיב ודמל אל םינבה
 םישייבמ ויה אלש םיסומנו םיגהנמו תורז תופש-תכנחמ .י"ע
 הבר כ"חא היהש ,לרטלא 'ר רוכבה ןבה .הרבח ףאב התוא

 תנשב אשרובב הנתחתה וקיימ .ץינזיוב ןתחתה ,אשרוב לש
 אשרוב ישנאל .רנ'ציפיקה -- הניומ יברה לש ונב םע ,3
 םידיסח ,םינזורו םיכלמל םיאתהש והשמכ הנותחה הרוכז

 .תלבק הכרענ ןתחלו ,הנותחל הפוריא יבחר לכמ ואב םינברו

 םימעפ עבש רצחה תא ובבס ,הלכה תיבל עיגהשכ .תראופמ םינפ
 םיבבותסמש םימעפה עבש דגנכ ,תובכרמה לע םידוקרו הרישב
 םויב םיימעפו תוגיגחה וכשמנ םימי עובש .הפוחל תחתמ
 תוכלמהו הלודגה הרמגנ וננובאדל .תוכרב עבש תודועס וכרענ

 .דוע המק אלו םייח הקבש ,הנש 22 ירחא ,אשרובב יברה לש
 םיסורה ועיגה ,הנושארה םלועה תמחלמב ,1915 תנשב

 ועיגי םיקזוקהש הלודג הנכס התיהו ,פולסירפל תחתמ דע
 רובעי דע טשפדובל וחרב ותחפשמ לכו יברה  .אשרובל .דע
 תחת רקיה טוהרהו םילכה םע ,תיבה לכ תא ריאשהו ,םעז
 םג יתעגה ךכו ,הנש 22 הז םרשוי תא ריכהש ירוה תחגשה
 .הצרא תולעל ידכ 1939 תנשב קר יתבזעש ,יברה רצחל ינא

 תעדוי יניא םויה דע ושוריפ תאש טנירפב יתדלונ
 רבעל -- הנשיה השרוב "סירטיר,ה תמדק -- "טנירפ,,)
 ןפשנירג שבייל .ר -- יתבס לש התיבב .(.ש :ג  התוטשפתה

 .חמק תונחט 3 ודמע הז רהנ לע .רהנה .םרז ,ונתיב לומ :ל*'ז
 םיכייש ויה םלוכ -- הינשהמ דחא רטמ 100 הזיא לש קחרמב

 לגופ בייל בקעיל ,ןייטש רזיילו בייל הדוהיל דחאה .םידוחיל

 | .רלדא לסינלו ,יאבגה

 הרעס תעשב קר ,הקספה אלל הלילו םמוי ודבע :תונחטה . <

 -יפדמש תינוטונומה הקיזומהו ,תונחתה וטקש םיזע םימשג וא

 .םויה דע ינזאב תועמשנ -- תונחתה תוק

 וחמצ רהנה ידיצ ינשמ .הצחר ףוחכ רהנה שמיש ץיקב

 תונבה .יטנמור דאמ היה םוקמהו םימל וקשנש הברע  יצע

 ןבומכ) הינש הנחת ירחאמ םינבהו תחא הנחת ירחאמ וצחרתה

 | .(ףתושמב ץחרתהל זעה: אלש

 :םלועל חכשא אל -- יברה לש ורצחב רוגל ונאוב םוי תא

 לכה ךסב עברא תב ,ימצע תא קוחר םולחמ ומכ תרכוז ינא

 םיכלוהו ימא לש התלמשב םיקיזחמ ,ל"ז ךליימשרה יחא תאו

 לטסירקה תרוגמ יל הרוכז דחוימב .לודגהו שדחה  תיבל

 .היפיטנב ועגפ שמשה ינרקשכ תורוא יפלאב הצנצנש ,תיקנעה

 הכוסב ונכתשה ףוסבל .(םהמ םידחא ומלענ םעפ ידמש)

 .ףרוחה עצמא דע ונרג םשו םיטיהרמ היונפ התיהש

 ומרזש םיילגר תוגוז יפלא לש שער ונעמש דחא הליל

 .רצחהו םינינבה לכ תא וספת םינמרג םילייח יפלא .ונרצחל

 תא ומיקה תסנכה תיבבו ,תיבה תותלד לכ תא ורבש םה
 ל"ז יבא .פולסירפב ועצפנש םהילייחל ח"יבו םהלש הטמה

 ,ףתרמב םירקיה םיזיורסה תא איבחהל ןכל םדוק דוע קיפסה

 ,ינמרג ןיצק ונב ןיחבה ,דחא םוי .גגה לע םיטיהרה תאו
 הנעטב .תיחרזא החפשמ הרג רצחבש -- הטמל הנולת שיגהו
 ,ימא לש הינונחת רחאלו ,יאבצ חטשב רוגל רוסא םיחרזאלש

 שמישש ףתרמה תא ונתושרב ריאשהל הטמה ישנא ומיכסה
 ישודק לכו ימאש דע ונרג םש .תינברה לש םיחבטמכ ונמזב
 .ץיושואל ואבוה אשרוב

 ,רצחה תא אבצה בזע ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
 רובש היה לכה ,רתויב בבלמ הזחמ היה אל -- רתונש המו
 אלל הרתונ רצחה ,םמוקממ ואצוה תותלדהו ותנולחה .ץורפו

 םיאתמה םוקמה אוה ןאכש ונעדי -- םידליה ונא ךא .רעשה
 םע תיבה לש ובצמ .רודכו םיאובחמ ,םילייח יקחשמל רתויב

 תולילב לבא ,םינייוצמ אובחמ תומוקמ ונל ןיכה ,תוסינכ 4
 ירופס  ינימ לכ ורפס םישנא .רצחל סנכהל םישנאה ודחפ
 לע רפסל וליפא ועדי םידחאו ,תוחור לע םידיחפמ העוז
 הלאכ ויה ,תונולחה ךרד וארנש ןבל ידגבב םיתמ 'םילייח

 גוסהמ םירופס דועו תולילב תוקעצו םיריש ינימ לכ "ועמשש,
 .רבד וניאר אלו ונעמש אל ונחנא קר :.הזה

 ,שוטנה "ברה תיב לש ןולסל דלי סנכנ דחא םויש יל רוכז

 המ םושמש םיצצונה היפיטנו לטסירקה תרונמ תא הליגו

 רחא דליו ,דחא ףיטנ דירוה אוה ,םילייחה י"ע ההצפונ אל
 י'ע- וזה הפיה הרונמהמ םיפיטנה לכ "ופטקנ,, ךכו דחא דוע

 אלש ,דחא דלי םג אולו היה אלש ,תבשוח ינאו ,אשרוב ידלי

 .הזכש ףיטנ ותושרב אצמנ
 םירופו ,הכונחל תוגצה םלואל שמיש קירה תסנכה תיב"

 לקנעי סנמחנ המלש ויה םיירקיעה םינקחשה .םירופב ןליפש
 :םיבוט םינקחש ויה םידליה ןיבמ ,הציגב השמו (קילג) טייחה

 עדיש לגופ | :םחרבאו- .ש ,א א"לדביו דלוג ךליימשרה

 .דאמ הפי רישל
 .ונרצחל הזזק לש ותיבמ ראודה ןוכשל רבע 1919 תנשב

 יתדוד תב הדיל הרזעו ,רדנליונ לאיזר הצניר התיה תלהנמה

 .ץיבולדנמ לשרה לש ותשא כ"חאו ,ןפשנירג ילתפנ תב לזייר
 .תורגב תדועת ולבקש אשרובב תודיחיה ויה ולאה תונבה יתש
 תותבשבש בומכ ,רצחב םישנא לש תדמתמ העונת התיה ךכו

 -ילטניאה ישנאמ המכל ךא ,חותפ ראוד היה אל ןושאר ימיו
 ופילחה פה -- ראדה רוגס תותבשבש באכ תימשיטנאה היצנג

 | .ראדה תא להנתש הינמור הירצונל
 % 0 םייעמ יוקינל ןטק ר"חיב םג היה רצחב

 ,טחושה ןהכ לארשי 'ר םג רוגל סנכנ כ"חאו ץמנייטש ריאמ

 ,לודג  ןדמל היה לארשי 'ר .תולילב םג םינכש ונל ויה ךכו

 ךלהשכ קר ארמגה תא בזוע היהו הלילו םמוי דמל אוה

 ותשא .םיצורחו םירשכומ םלוכו ,םידלי םהל ויה .טוחשל

 החפשמ ויה םה ,תועינצבו טקשב תיבה קשמ תא הלהנ

 .תפומל
 -- החפשמ רוגל הסנכנ ,תיבה לש ינשה ודצב ףתרמל םג

 םהו םידלי הברה ול ויה ,דמלמכ שמיש אוה .ירוא בקעי יר

 אוה דימת .םייחב התיה אל רבכ ותשא .הלודג תוקחדב ויח

 ול התיה דימת .'הב לודג ןוחטב לעבו וקלחב חמש / היה

 תא,, :רמואו ימאל סנכנ אוה ,דחא ישימח םוי .הנכומ החידב
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 האלפתה ימא .י'םלש לגע תבש דובכל יתינק םויה ,הגייפ תעדוי

 הנה ,יארת, רמא אוה ךא ,רבדה ןכתי ךיא הלאשו דואמ

 לגע ךל ירהו םיילגר יתש הנהו ,דבכהו תואירה הנה ,שארה

 ."םלש

 ןומולוס .מ .רד

 ,ןתחתה אוהש ירחא .ונרצחל ןומולס רוטקוד אב ןכ ירחא
 םינומולסה לש םתיב תא .ראדה ירוחאמ םירדחה תא רכש אוה
 לע עיפשה דחוימב ,הברה םהל תבייח ינא .םלועל חכשא אל

 ירפסב האלמ התיהש ותיירפס תא ינפב חתפש אוה .יכונח
 היה ןומולס ר"'ד .דועו קילאיב ,שא ,םכילע םולש ומכ ,שידיי

 -נגליטניאו תטהול תוקידא וב ובלתשהש ,ונימכ דחוימ םדא
 וכרענש תוינויצה תופיסאה לכו ,בהלנ ינויצ היה אוה ,היצ

 ריאמ םע ףתושמב) ונרצחב ומייקתה -- ץראהמ םיחילש י''ע

 אוה יונפה ונמזב .םיביבחת המכ ויה ,ןומולס ר"'דל .(ץמנייטש
 היה -- ולש טרופסהו ,ןלבוג תונומת וא ,תופי תויפמ םקר
 הכלהש סרכה תבסמ הארנכ היה הז .הקסהל םיצע תביטח

 לכ ללפתמו תסנכה תיבל תותבשב ךלוה היה אוה .הלדגו

 .הקדצ הברה הקליחו תיטנגלטניאו תיתרוסמ התיה ותשא םג .םוי

 יוסכ םע הכלה אל איהש היה -- הב ואצמ תוירבהש םגפה
 ,חרזמה דירי תעב ץראב ורקב ותשאו ןומולס ר"דה .שאר
 ורוקב תעב יכ יל רפיס אוה -- אשרוב תא יתבזעש ינפלו

 ינובאדל .שגפנ רצק ןמז ךותש הוקמו שרגמ הנק אוה ץראב
 ראשנ אוה םירחא םיבר םידוהי ומכו דעומה תא רחיא אוה --

 .ץיושואב

 טגיסב ךכ רחאו הווישיוב ןכתשמ יברה

 בשיתה 1918 תנשב .אשרובב רוגל רתוי רזח אל יברה
 1915 דע 1893-מ הנש 22 השרוב לש הברכ ןהיכ אוה .ושיווב

 לש זוחמה ריע ,טגיסל רבע 1926 תנשבו ושיווב 1918-מו

 תנשב טגיסב רטפנ אוה ,םינש 48 יברכ ןהיכ כ"הסב .שרומרמ

 .רדאב ג"ידב 1
 דוע .הלבקב לודגו ס"שב יקבו לודג ןדמל היה יברה

 ורקש םיתפומו םיסינ םירופס ינימ לכ וידיסח ורפס וייחב

 ברע .סנ השעמ םג הרק ישיא ןפואב יתחפשמל .ותוכזב םהל
 הקפסא םע פולסירפל ותוא וחלשו םילייח יבא תא וספת דחא

 ,םיימוי ירחא רזח אל אוהשכו ,דאמ ול הגאד ימא .םילייחל

 - ,הרקש המ תא הרפסו וינפל התכב ,ושיוול יברל ימא העסנ

 םילייחו םידלי השימח םע תיבב דבל איהו רזח אל הלעבש

 קחצי -- התיבה יעס, -- יברה הל רמא .רצחב םיבבותסמ

 האצי העש ינפל קר ירה ,ןכתי אלש הנעט ימא לבא "תיבב

 יעס, -- :יברה בוש הל רמא ,הארנ אל הלעבו תיבהמ

 .היה תמאב ךכו "הנומא תנטק יהת לאו תיבב ךלעב ,התיבה

 .(התיבה רזחו פולסירפהמ חרב יבא ךיא רפסא ,רחא םוקמב)

 רורשל החמשה הרזח בוש -- יחיו תשרפ ,4 תנשב

 םידוקרו הרישמ תיבה תוריקו יפיס ודער בוש ,יברה רצחב

 ול םג .אשרוב לש ברל היה לרטלא 'ר ,אשרוב ידיסח לש

 ופוסבש אלא ,רחא ברב וצרש םידגנתמ ויה ,ונמזב ויבאל ומכ

 ותנוהכ תא ליחתהשכ 33 ןב היה אוה .אוה רחבנ רבד לש

 בוש וכרענש םיגחהו תותבשה תא חכשא אל .אשרוב לש הברכ

 היננח דחוימב) םירוכשכ םיגהנתמ ויה םידיסחה .רצחב

 םה םעפ .םינכשה לש ןלגוקה תא בונגל וגהנו (ץמנייטש

 תא ובנגו ,ץמנייטש-לארשי -- הטלז לש חבטמל ובנגתה
 תא תלבקמ התיה איה) הל םיכייש ויה אלש ןגלוקה לכ

 האב איה רקבב תבשב .(הלש רונתל םינכשה לכ לש ןימחה

 םא הל דיגי היחיש יברה, :הלאש םעו דיב הפיכ םע ברל
 ןלגוקה תא םיבנוג םהשכ ןוכנ השעמ םישוע ולש םידיסחה
 המ ,םיצעה תא םהל ךוסחל ידכ ,תחקול איהש םיינעה לש

 רשפא יא תבשה תשודק ללגבש םיירהצב תבשב ולכאי םה

 רתוי רוזחל אלש וידיסחל הדוקפ ןתנ ברה "! םולכ ןיכהל

 .הזה לולעתה לע
 םימיל יתיכח הנשה לכ .םירופה ימי בוטל יל םירוכז

 םיריעצ תופתתשהב ןליפש-םירופ הברה וכרענ םירופב .ולאה
 לגופ םהרבאו ץמנייטש רטלא יל םירוכז דחוימב .םירגובמו
 םיקחשמו לודג ןחלוש לע םילוע ויה םה ,םיישאר םינקחשכ

 "םינייטצמ,, םינדקר ינש םג ויהש תרכוז ינא .וידיסחו ברה ינפל
 הילשרהו ,ךורב ףסוי םיחאה ינש ,ברה לש םיפורשה וידיסחמ

 עובשה לכ דאמ השק ודבעש ,תולגע ילעב ,םיטושפ םישנא

 דחוימבו יברה ינפל תועש םידקור ויה תותבשבו ,םתסנרפל
 וילע ורמא ,רטפא שרה 'ר םשב ןקז רלדנס יל רוכז .םירופב
 וארש וילע ורפסו ,דימתמ ןדמל היה אוה ,םיקידצ ו'למ אוהש

 והילא םע הרות דמולו רונתה לעמ הלילה לכ בשוי ותוא

 רונכב ןגנמ היהו המודא הכימש שבל אוה םירופ לכ .איבנה

 .ת"'תל רקיעבו ,םיינעל ףסכ ףסואו (הקחמכ)
 00 ריאמל .הבר החמשה התיה הרות תחמשב םג

 .רוכשל הרות תחמש לכ שפחתהל הקזחה התיה ,סבייל לארשי

 לש ךרואב םירופ לש הלח תסורפ םע ותיבמ אצוי היה אוה

 אשרוב ידלי לכו ,בוחרב רבועו םידוקרו הרישב -- מ"ס 0
 רבכ הטלז .ץמנייטש לארשי 'ר לש ותיבל דע וירחא ורהנ
 ןחלושה לע שבד האלמ הרעק המש איה ,ושקובמ המ העדי
 םידוקרו הרישב ךלוהו ,שבדב הסורפה לכ תא לבט אוהו

 .םלכל הסורפה תא קלחמ כ"חאו ברה לש ותיבל
 ינא .יברה לש ותביבסב ושעג תוחמשו םישעמ הברה דוע

 היה אוה .בורקמ ותוא וריכה םישנא דאמ טעמש תבשוח
 ,שא דיפל היה ,וישעמ רהוטב וייח תשודקב ,האלפומ תוישיא
 ויה ,יל עודיש המכ דע .וייח תשודק בהלב ףרשנ ולוכ לכש

 רבדה ודיחפה אל תאז לכבו ,םידיסח רשאמ םידגנתמ רתוי ול

 ינב תא ךירדה היפ לעש ךרדה .הב רחבש ךרדב תכללמ

 רשויה ךרד ,שודקה ויבא תטיש לש דוסיה יווק יפל -- ותדע

 לכל שאר ויה -- הקדצ ישעמו לארשי תבהא -- קדצהו

 םיתיעל יכ ,ותוא ואנש םירישעה ןיבמ םיטעמ אל ןכל .וישעמ

 ישעמ .הקדצ ישעמל ףסכ חכב שממ םהמ איצומ היה תובורק

 ותרוכשממ וליפא קלחמ היהש ,ול םיבושח כ"כ ויה הקדצה

 ףתרמל םיכרצנה תא חלוש היה אוה .ונג תבונתמו הלדה

 הילע תינברה ל'רתסא ותשא םג .םיכירצ םהש המ וחקישו

 תובוט תוצע -- םיכרצמה םע דחי תקלחמ התיה ,םולשה

 תונב יתש ,םידלי העברא םהל ויה .םיקקזנל תודדועמ םילמו
 םיאצמנה ןורהאו (םירמ) הינאמ קר וראשנ םייחב .םינב ינשו
 הקניפסמ יברה לש הנושארה ותשא התיהש הכלמ .ץראב םויה

 .האושב ופסנ -- (הליציא) קחציו

 איה ,תונטקמ רבכ המאו היבא יכרדב תכלוה התיה הכלמ

 ,םיכרצנה רובע תובדנ תשקבמו אשרוב ישנ ןיב תרבוע התיה

 וליפא תקלחמ התיה ,המצע תושרב הדמעו הלדג רשאכו

 ומכ תובוט תודימו בל תבוט התיה איה .הלש לכואה תנממ
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 הלוכי ינא ךיא,, :תרמוא התוא יתעמש םימעפ הברה ,היבאל
 םיבער םידלי הברה כ"כ שיש תעדוי ינאשכ עבושל לוכאל
 .תורתומ הברה ויה אל הלש -- עודיש םג המ -- "אשרובב
 היה אלו ,ףוחד חותנל וא ,החמומ אפורל קוקז היה והשמ םא
 ףסכה ילכו היטישכת תא יתא תחלוש התיה ,ףסכה ותושרב
 ,ץלוקסיג וקלומש -- יאנוכשמל .אפורה רכש תא םלשל ידכ
 יכ ,תאז העדיש הדיחיה יתייה ינאו ,רתסהב התשע תאז לכו
 תונב לש תודסיימה ןיב התיה איה .יתרזעל הקוקז התיה
 .הניומ הרומ התמזויב האיבהו ,"בקעי-תיב,,בו ,לארשי תדוגא
 -- הרומה לש התרוכשמ םולשתב םייפסכ םיישק הל ויהשכ

 הנייטצה איה .הכונחלו םירופל תוזחמ המכ המצעב הרבח

 םג שריש ,הלציא (קחצי) ןבה .םימואנו םירמאמ תביתכב
 .םכח דימלת ותוריעצב דוע היה ,וייח ךרד תא שודקה ויבאמ
 םמולח .תולודגל עיגמ היה ץיושואב ראשנ אלולש ינא החוטבו
 הויק ברה .לארשיל תולעל היה ,ברה תחפשמ ינב לכ לש
 אוה .השרוב יאצוי ובשיתה םשש תובוחר לש הברכ ןהכל

 לחה -- רזחשכו ,הנממ םשרתה ףוסבלו ץראב רייסל קיפסה
 .ןאכ ינא ול תודוה םנמאו ,ץראל תולעל ותדע ינב לע עיפשהל

 ונרצחל סנכנ ,ולשמ תיבב רוגל רבע ןומולס רי'דש רחאל

 ךויחהו ,םיכרצנל הדעסמ ןיעכ היה ותיבב .ןמסיז יכדרמ 'ר
 רשי םדאכ עודי היה -- ורחסמב .ויתפשמ םלועמ שמ אל
 תינקנ םא -- ועדי הביבסב םירכאה וליפאש ,ךכ ידכ דע
 .ןוכנ אוה לקשמה דימת -- לאכימ לצא הרוחסה

 ןיידה ,ירצחב רוגל ורבע ,אשרובב הלודגה הפירשה רחאל

 קחצי .םידלי 9 לש הלודג החפשמ לעב היהש רבוטש ןושרג 'ר

 געו לארשיו קילג שרח ,ןפשנירג םהרבא ,ותחפשמו ,רטכורפ

 -- ונרצחמ רבע ןיידהש ירחא .ףתרמב םוקמ ואצמ םלוכ --
 .רצחב ןרוהניא לשרה םג רג

 יתש לש ןתוכזל תובוט םילמ המכ םג רמול ינוצרב

 התשעש ,הטאלז איה תחאה .רצחה לש ינשה הדצמ ורגש םישנ

 השא התיה איה .האופרו הקדצב םיינעה לש םנעמל הברה

 ינעמ הברה ךא ,בותכו אורק העדי אל וליפאש ,הטושפ
 הקליח איה .םלש בלבו הבחר דיב המחלמ ולכא -- אשרוב

 א"ופתו ,(תועובש ינפל דחוימב) הניבגו האמח ,בלח הבחר דיב

 התברהש לככו ,ץיקב םינורזמל שקו ,ףרוחל םיצע ,חספה ינפל
 ,הרייעב דיחיה תיבה היה התיב .הרשוע לדג ןכ -- קלחל
 -- תיבה ינב םע םיוושכ םיווש םירצונה םיתרשמה ולכא ובש

 .דחא ןחלוש דיל

 ינא .יאבגה לש תבה ,בייל בקעי לדארפ איה -- הינשה
 םהלש חמקה תנחט תא הלהינש ,תרגובמ הרוחבכ התוא תרכוז
 אל םדיש םיינעה םילוחה לצא הבשי -- תולילבו ,םימיב
 לדארפל לכ םדוק וארק -- הלח והשימשכ .יאופר לופט הגישה

 קנב ןיעמ התיה איה .אפורל תמאב קוקז הלוחה םא עבקיתש

 .האופר וא הבוט הלמ האצמ םדא לכל .םידסח תולימגל

 ירורפ הקרז אל "אקשטיבאב ,ה -- האפור םתס התיה אל איה

 היה הלש האופרה רפס .םישחל ינימ לכ השחל אלו סוכל םחל
 ,תחפטמב השאר הסכמ התיה תותבשב .ם'במרה לש ורפס
 הרוחב התיה תאז לכ םעו ,הרעש תא קורסל ךרטצת אלש ידכ
 .םינותעו םירפס תאירקמ ,םלועב שחרתמה לע העדיו ,תינרדומ

 רוכזא םלועלו .הל רבעמו ירצחב ורגש םישנאה ויה הלאכ

 .ה שודק לע םנמז ינפל ונתאמ וכלהש םהידלי תאו םתוא
 .דימת רוכזא םתואו הכוב ינא םהילע

 יכ ,אשרוב ןברוח תא וארש הלא ןיב יתייה אל ינא

 רעונ םע תחרופ הרייע יתבזע ינא .ץראב ןאכ רבכ יתייה

 וליפאש ,םיינעו םיטושפ "ךמע,,ו ,םימכח ידימלת הברהו רדהנ

 םישנא ,שקבל םתעדב הלע אלו תתל ךירצש ועדי -- םיינעב

 אשרוב ידוהי םויה םה ןכיה .םקלחב םיחמשו םיצורמ ויהש
 תונושמו תושק תודובע ינימ לכב ולמע עובשה לכש ,םירקיה
 .הכלמה תבש תא ןיכהלו -- לוחה ימיל םחלה תפ תא חיורהל
 ויה תיתוכלמ הואגב .תבשה לש םיינחורה תרשה יכאלמ ויה םה
 לכמ ךורע ןחלושה ,תסנכה תיבמ ותיבל דחא לכ םירזוה

 היה ידוהישכו .םרוא תא תיבה לכב םיציפמ תורנהו ,בוט
 ,םתוא האר תמאב אוה "תרשה יכאלמ םכילע םולש, רש
 תשאל םימתבו תמאב ךכל ןווכתה "ליח תשא, רש היהשכו

 ןיכהל ידכ ,הטורפל הטורפ עובשה לכ הכסחש ולש ליחה

 םילכאמ הברה תושעל ועדי ונלש תוהמאהו .תבשל םימעטמ

 חכש אל -- לכאש "סמיצ, לכ .ףסכ טעממ .תבשל םיבוט
 התיה אל עובשה לכש וליפא ."שדוק תבש דובכל,, דיגהל

 - עבושל הגילממ אל םג םיתב הברהבו תיבב םחל תפ

 הצופנ החידבב יתרכזנו םיבוט םילכאמ וניכה םלוכ -- תבשל
 הכרב וזיא ,וידימלת תא שרומרממ דמלמ לאוש רשאכ ,ונלצא
 -- עובשה עצמאב :םידימלתה םיבישמ ?םחלה לע םירמוא

 אשרוב ידלימ םיברל ,ינובאדל ."איצומה,, -- תבשבו "לכהש ,

 ושיגרה אלו םירשואמ ויה ,תאז לכ תורמלו ,תואיצמה התיה וז

 שיגרמ אל אוה ,םולכ םדאל ןיאש ןמז לכ, יכ םרוסחמב

 ירחאו ,תיב לכמ תורימזה ועמשנ תותבשב ."והשמ ול רסחש

 תותשל ,םייריש ףוטחל ,הרות עומשל יברה לא וכלה לכואה

 .תבשה דובכל חומשלו דוקרלו תיסוכ

 םישנאה ויה ,םישקה םייחהו הלודגה תוקחדה תורמל

 ,טייחה "הרבח,, הזיאל וכייתשה םלוכ .הדיקשב םידמול
 ,עובשל דחא לגע ורכמ ישוקבש "םירחוסהו,, ןולגעה רלדנסה

 ויה .תלוזל רוזעל ונגראתה םלוכ .םידיגנהו םידמלמהו

 תרבח,, "םילוח רוקיב תרבח,, ,"רתסב ןתמ תרבח,, ."תורבח,,
 ודמלש "תוינשמ תרבח,,וו "םייחה ץע תרבח,, ,"קדצ ילעופ

 -וברתהו ינחורה ןבומב םייחב םעט רתוי היה רעונל לבא .הרות

 -פסה אלו םייסאלק םירפסו ,םירפס תאירקל ןמז הברה היה .ית
 תוזחמ הברה ונגרא ,הביבסב הברה ונלייט ,םויה לש הלקה תור

 ברק הז .תוצונה לש סקאלקה תא תרכוז ינא דחוימב .תועפוהו
 הזוקל דע לייטל תוכלוה תונבה ויה תותבשב .ונלש רעונה תא

 התיה אשרוב לכ -- ןב םע תלייטמ הב הספתנ םא ו'ח)

 הדוגאו י"וגא תונב ,ומכ ,תונבל קר תודוגא ויה .(תלכרמ
 םייחה תורמל .צ"החא תבש לכ וליב הבש ,יחרזמח תונבל

 .יתודלי לש אשרובל תעגעגתמ ינא ,אשרובב ויהש םישקה

 רשאמ תיתרבחו תיתוברת תוליעפ רתוי התיה הנטקה אשרובב
 .שרומרמב תולודגה םירעב

 תא םירחא םיאשרוב ואר םייניע וליאב תעדוי ינניא

 םידמולמ םישנאכ דימת ,םיאשרובה תא יתיאר ינא .םתרייע
 םלענ -- ינובאדל .יתשגפש םישרומרמה רתימ רתוי םיינחורו
 אלל ,המדאה קר הרתונ ,המלעג רצחה םגו ,רודה ותוא דבאו

 ד"יה .םיחצרמ ידיב ותרכנו ,םש ויחש םישנאל םשו ןויצ
 .יתיקינ אל םמד ,יתיקינו

 הנברוח ירחא השרוב תא תוארל המולח םייקתנ לדיירפ
 תחרופכ התלע יכ -- םייוגה רובע אל לבא -- ונרובע הברחנו

 ןכשש םוקמה תא התליג ישוקב .הריכה ילבל דע התנושו
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 הכילוה המש יכ -- ול רכז ןיאש יברה לש ותיב םעפ וילע

 הנקז היוג םש האצמו הכוניחו הלודיג התדלומ-תיבב -- הבל

 ןעתו -- ? ןאכ רגש רניברהמ םעפ יא תעמשה :התוא לאשתו

 הז םוקממ הרקענ ילגר -- "רניברהמ יתעמש אל :רמאתו

 רובעת איה -- םידוהיה השרוב תשרפ המת -- הככ םא --
 .רפסב דובכ ןוכשל

 יתרייע תא םייחב םעפ דוע תוארל יתמלח םינש הברה

 ןומעפכ ישארב שקשקמ ןמזה לכ ,ץיקהבכ יתומולחב ,אשרוב

 ןמזמ .הנניא אשרוב יכ ,בזכאתא ינאש יל הרמאו ינוריהזה
 ירחא קרש יתבשח,, יניע ומב תוארל יתיצר .יתנמאה אל

 לבא ,הילא בושחל לדחא הנטקה יתרייע תא הארא ינאש

 רבעב רובנל ילדחת ילוא,, :ימצעל תרמוא ינא,, ,רזע אל הז

 תויחהל הצור ינא וליאכ ,רבעה לע קר היח ינא יכ "םלוכ ומכ
 .יתונורכז חוכב הישנא תאו השרוב תא

 ינא ךכ ,התיהש ומכ ישרוש תא הל בח ינאש יתרייע

 ינוצר ...תונמדזה לכב םהילע תבתוכו הידוהי תאו התוא האור
 42 ירחא השרובל יתעגה ףוס ףוסו -- ינויגה לע רבגתה

 יכ ,תידוהי הלוכ םעפ התיהש השרוב .תורדעיה לש הנש

 ,'הפמהמ הקוחמ הנניא איה,  הביבסב וררוגתה םירצונה

 דבלב םירצונ לש הרייע ,המוקמב המק השדח הרייע הברדא =

 עבשיהל יתלוכי "יתרכה אל יכ,, יל םירז םלוכ ,םידוהימ יקנ

 יתדלונש תאזה הרעזמה הרייעב ילגר הכרד אל םעפ ףאש

 .הצרא התולע דע הב יתייחו ,הב
 םיתב הברה םינוב ךרדב, יברה בוחרל הכישממ ינא

 הזיא רוכזל הלוכי אל ינא ןפוא םושב "תומוק ילעב םישדח

 תוברקתהב .ומל רכז ןיא יכ םמוקמב ויה םידוהי לש םיתב

 בורקו קפוד בלהש השיגרמ ינא ,ארונ תשגרתמ ינא ,םהילא

 היסנכה קר .ורבע םימיל םיעוגעגו תושגרתה בורמ ץצופתהל

 תצפושמ המוקמב תדמוע םיטסינומוקה םירצונה לש ,םהלש

 ידליש חלגה לש ונג אוה ,ןתסובה ילב לבא הפי תטשוקמו

 ..הבר אנעשוה לילב ויתוריפמ וכשמ לארשי
 ,ילשו יברה לש תיבה םעפ התיהש םוקמל תברקתמ ינא

 םע יתכרדש הרקיה המדאה לע ילגרב םעפ דוע ךורדל ידכ

 : םועפל בלה קיספה עתפל ,םינש הברה יתונכשו יתורבח

 םישדח םיתב הילע םג רבכ ונב םייוגה .המדאל םג רכז ןיא

 ילש תיבה דמע םעפש המדאה תא וליפא אוצמל רשפא יאו

 ,ןיאמ ורגנ תומח תועמדו יניע תורוקמ וצרפ ושכע קר .רקיה

 ירחא ורזחשכ היסורב ורש םידוהיהש רישב יתרכזנ ,תוגופה

 וא רוב וליפא יתאצמ אל ינא,, :םהיתורייעב םהיתבל םימורגופה

 םינפו םישדח תובוחר םיתב שדחמ יונב לוכה "רפע תמירע

 החוטב היהא ינאש ידכ,, תויוגו םייוג ינפ יתאצמ תושדח

 היוגה תא יתלאש ,"תיבה םעפ דמע וילעש םוקמל יתעגהש

 .יברהה לש רדגה די לע רבעש בוחרה אוה ,"רוטירה,, הפיא

 יתאצמ תאז לכב,, הלומ קוידב תדמוע תא תילרעה יל התנע ןכ

 ."ול יתיוואתהש םוקמה תא

 םש םדוע םה םיתמה קר תורבקה תיבל תכלוה ינא םשמ

 רתאל דואמ השקו תובצמ רבכ ןיא םיברלש םיתמה ,םוקמב

 תוכזה דוע םהל ויהש וניריקי לש ומיתב םרבק -- םרבק תא

 ,השרוב ישנא רתי ומכ אלו ,תורבקה תביב ןמטיהל םיברלש

 וליפאש .לארשי רבקל ואב אלש יתויחאו ימיא םע דחיב

 ועקשש םירבק לש םינמיס הברה קר שי ,ונניא םהלש רפאה

 ל''ז יבא רבק תא יתאצמ יתחמשל ,אשרוב תמדאב קומע קומע

 לע הלקה וזיא ,תובצמ ילב לודג חטשב הבצמה םע םלש

 ררחתשהל םירוצעמ ילב דוקפל ןכיה יל שי ףוס ףוס יבל

 ששכע .אשרובל יתעגהשכ ןמזה לכ ילע הצחלש הקעומהמ

 לש קלחה דוע המה םה קר .ינורכזב וראשנ םיתמה קר
 תא יל םיריכזמ םה קר ילש תוברה תונומתהמ קלח .יתודלי
 | .דוע אשרוב

 יילביטשא ןעוועג לאמא זיא םע ואוו,

 םייה א ןעוועג לאמא זיא סע ואוו,
 לעבירג עטסופא טצעי ךיא ףערט

 ."םייל טימ ליפ לעגרעב א ןיא

 .יברה לש רצחהמ ס'רדיוו עגייפ לידיירפ : תאמ

 תיב תראפת םוקמב םש
 תדלומ יל םעפ היהש

 תישה וב התע הלע
 .תדדוב רפע תמרעו

 יש 'ג לש ומוגרת

 אבא

 לחר"יבא ילתפנ

 ןיא םלועל .זרדזהל ךירצ .אבא לע בותכל העשה העיגה

 יתיצר דוע ינאו .דיה ףכב ורתונ דוע לוח יריגרג המכ תעדל
 ןפואב ,םתס רמול .אמא לעו אבא לע .אבא לע והשמ רמול

 םירבד אלא .תונורכז אל ,היפארגויב אל ,תודבוע אל .עורפ
 וא םתוא יתניימדש וא ,ינורכזב ובברעתה וא ולעש יפכ
 יקחרממ ילא הלועש השוויא ומכ .ץיקהב יתומולחב ותרחנש
 .םינמז

 םייניעב רשייה יל רמאנ אל הז רבד .ונניא אבאש םירמוא

 ידמ תוזמורמו ידמ תומר תויושחלתה ךרד ינזואל בנוג אלא
 וטיבה םה .זאד דנפרס יהירה ,ןיפירצב רדחל ירבח ינש ןיב
 לעכ ,תובבוש לש קרב תולוטנ אל תוינרקס םייניעב יכרד

 םויסב זא ונייה .ךכ לע עדוי אוהש ילב ץרחנ ולרוגש םדא

 לובח ,םיבר ךותב דדוב ,םימי לוע ינאו תונוריטה תפוקת
 .חארנ אל דיתעב

 המדאה לעו ןיבמ אל ,ביגמ אל ,עמוש אל ימצע יתישע
 םעו ימצע םע םייפא יתחטתשה יכרדב התרקנש הנושארה
 המדאהש יתעדי .ןיבהל ,סופתל ,בישקהל .ילש םינוא-ןיאה

 ףוטעתש יתיצרו רחא והשמ יל היה אל .הבורק יכה איה

 םא .אבא ילב יורש תויהל הז המ יתנבה אל .דחיב ונתוא

 רצונ רתוי רחואמ .םלועל תאז ןיבא אל ירה ,ןיבהל הז תעדל

 אלא אבא ילב יורש םדא ןיא יכ רתויו רתוי יל רבתסהו
 .ומצע ילב יורש אוה םא

 ןויגהמ ,םלועה לכמ שרפומ המדאה לע חוטש יתייה ךכ
 קושיחו תופעוצמ םייניע םע םוקיב ידבל ינא יתייה .תואיצממו
 והומכש והשמ עריא יכ יתעידי תא תבצ תועידי ףלא לש
 תעמשמה תא ימחר םוהתמ ףולשל יתיסינ .דוע הרקי אל
 ."ונניא אבא,, םילמה לש תיהולאה וא תישונאה

 םש רבונ התא המ ,םוק,, -- הדוקפ לוק יתוא ררועש דע
 אבצב .ונתגולפ לש שדחה לרופרוקה היה הז "!המדאב
 םוהתשכ .הדוקפ יפל חלשנ התא תומל םג ,תודוקפה תוטלוש

 איה ןיבהל הדיחיה ךרדה ילוא ,ךילגרל הרועפ רשפ ןיא לש
 יתכלהו המדא קבא ילעמ יתרעינ ,יתמק .הדוקפ לבקל
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 לש קנעה לכואה רדחב ןרות יתייה םוי ותואב .ידיקפתל
 .דודגה

 םקושקשמו האוגה רותה לש ונומהמ הלע הלומה לוק
 םינקורתמה הלא לשו םלאוגל  םיפצמה "םיקניטסמ,ה לש

 ךותב םוחר ימצע יתאצמ .םינפב םהילעב ידי-לע הקיקשב

 ,ילש אל וליאכ ,ידי תונחלוש יתבגינ ,םחל יתשגיה .ןומהה

 יתבשהו םולש ילא ופפונ .תופחרמ ויה וליאכ ילגרו תוזירז ויה

 ידכ אלש יאדוו ,עודמ יתרריב אלו ,ילא וכייח םג .םולש

 ימולש .ימולשל ולאשש ויה .ךויח יתרזחהו ,יב תורגתהל

 דציכו ,הַז ךיא גישמ ינניאו ,וניאש יבאל טרפ .ןבומכ ,בוט
 אל ףאו ,דחא ףאל םייתניב ךייש היה אל הז ךא .עודמו
 ועיגה םרט םישושחלהו ,ץראב םהש יבא םאלו יבא יבאל
 .םהינזואל

 רשייתמ ,םילייח ןיב לייח .תונוריטה םויס תחריטל יתבש
 תולכ דע דעוצו הנופ ,םינפב ןטבהו ףוקז וגה ,וקה יפל

 ,דחא הזחב תיביטקלוק המישנ יתייה .דחא הנחמכ תונלבסה
 ,השובכ הניחת יתייה .תורמוסה טנ'גרסה יניעל תינקיר הייפיצ

 תא ילע הפכ ביטקלוקה .תויפשלו החונמל תעפעפמו תספרתמ

 לועב ךושמל יתכשמה רתה אלל םותר .ותלאונ תאו ותוסח
 תולוצמב קומע העקש תספתנ יתלבה יתומתיו םעט-רסח
 ,היח ,המצע תוכזב תדמועה תושיל שדחמ הקצונש דע ידיתע
 .תטלתשמו תחמוצ

24 

 םנב תומ לע םהל עדונ החפשמה ינב ןכו יתבסו יבס
 ,רעצ ינממ עונמל ידכ ךא .ב"ג ןב קר אוהו הלוגב םרוכב
 םרה םשושחלמ רבדה יל עדונש ,ינא .ינממ דוסה ומילעה
 ךכ .הביס התואמ םהמ רבדה תא יתמלעה ,רדחל ירבח לש

 ימילעמ לש תמלענ תירב הדיקשבו המרועב החפוטו הדלונ
 .וימלענו ויתויוקד ,ויטרפ לע והורפסיש יואר ומצעלשכ הז .דוס

 יונפ וניא ישארו םירופיס תביתכב יחוכ יתיסינ אל ינא ךא
 .הזל

+ 

 ,הידלי תעשת םעו התונמלא םע הדבל הרתונש אמא
 ,הרעסה ימשל תחתמ וידחי םיפפוצמ ,הנתחו התלכ ,הידכנ

 דריש ,שאה ךסמ ךרד תשאוג הקעצ עיקבהל ,םעפ ידמ התסינ
 טקפיטרס הדיב היה רבכ יכ עדונ רתוי רחואמ .הפוריא לע
 םירידנ םיטקיפטרס 250 ךותמ דחא -- ץראל היילעל יתחפשמ

 וב שומישה ברע שממו -- הירגנוה ידוהיל ונתינש םינורחאו
 אמאו ,חירב לע םירעשה ורגסנו ישאלאס "תכיפה,, האב
 היעגה אל רתוי .םהירוחאמ הירגנוה תודהי לכו התחפשמו
 םינואה ןיאו ,םיטויסהו ,םיעוגעגה קר .דה לכו הלמ לכ ןאכל
 .םיימשה ינפ תא וסיכ

 םייקל ילזמ לזמתנו הילטיאל כ"חאו םירצמל יתאצי ינא
 םע עלקמב עלקמ ,הבורב הבור ,ןיעב ןיע ,רצק םימד שגפימ

 ,וירגפ חיר תא חירהל ,וב גורהל ,ותיא שגנתהל .רלטיה אבצ
 הנש .השיבמה ותלפמבו ותסיסג יעגרב ,וינוא-ןיאב ותוארל
 יווחטמכ אצמנ םודאה אבצה דועב ,1944 יאמב ,ןכ ינפל

 ינב לכו הידכנ ,הינבו היתונב םע אמא הלבוה ,םהמ חתותה
 ירה לעש השרוב הרייעב לארשי ינב לכ םע דחי החפשמה
 -רשמל -- םירקפומו םימורמ -- הניבוקוב לובגב םיטאפראקה
 .ץיוושוא תופ

 לכתסהל ,םושנל ,עסמה קנחמ ררועתהל הקיפסה אל

 רבכו ףורגא חיטהל ,ללפתהל ,הבשחמ יריגרג ףוסאל ,הביבס

 המולב םע הפוטע ,המותי ,תירירע איהו ,התויח ךותמ הרקענ
 הלוע האיגשו השודק ,םינטקה הידכנ םעו התרוכב התיב

 תוישונאו אמט םלוע הירחא הריתוהב ,המיימשה שאב םתיא
 -ונוירה ? הנורחאה התרכה תמישנב קרבכ קיזבה המ .הדובא
 תמוחר .הנב הארמ ילואו !לעממ םימשה ?! היתודילו הית
 הלעב לש קוחרמל תופוצה תודקויה ויניע וא ? לארשיב השפנ
 ?יווד שרע לע
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 םינוקזה ןבו תונב יתש .העברא ונרתונ םיחא הרשע ךותמ
 הרטמכ יתוא ואיטחה םיזגפו םירודכש רחאל .יעיברה ןאכ ינאו
 תא רפסל ידכ הנובתהו חוכה דוע יל ןתנייש שקבמ ינא
 ףוגה תבוטח ,ראותה תפי ,םינוקזה תב הלדנייש לש הרופיס
 ,תחצונמ יתלבו האג ,תורעובה היניע ביבס .שלוגה הרעשו
 בטומ יכו ץחרמה תיבל ךלת אל יכ אימש יפלכ הסירתהש
 היתויחא יניעל םוקמב הב ורי ןכאו .םוקמב הפ הב ורייש
 ,רשפ תועבות ,דיתעה יפלכ תורקוז היניע םע הינפו תוריכבה
 .הנוע ןיאו

 ,בלה בוט ,תעדהו רעישה ריהב היבוט לש ורופיס תא ןכו

 בערב עווג ומצעבו 12-ה ןב חאה תא ליכאה ותיפ תיראשבש
 -םואת םהרבא לש ורופיס תא ןכו .אבא םש תא למלממ ודועב
 תאצ םעש ,םייפכ ןובנ ,ץימא ,הפי ,הובג ,אבא-לש-ונקויד

 .תירבה תולעב לש תומדקתהה בצמ המ תעדל שקיב ותמשנ
 ,ינקויד םואת רב-בייל לשו רוכבה חאה יכדרמ לש םרופיס םא

 ,רורחישה רחאל םילוצינ י"ע וארנו ,םהיחאמ ףוסב ודרפוהש
 המ עדוי ןיאו ,רתוי םהילע עמש אל שיאו ,ומלענו וללצו

 םא ,המולב לש הרופיס וא .םלרוגב הלע המו םתיא היה
 רכז לכו ,הידליו הלעבו איה ,ידיימ תוומל הנודינ םידליל
 הירביאב םרוזה םמד דבלמ ,ןמיס לכו ,םהירחא וריאשה אל
 .םידוהיה תנידמ לש םיחותמה

 תא רבע ביי ליגבש ,םינוקזה ןב םייח לש םרופיס וא
 ןיבמו ,בערהו לואשה ירוסי לכב הסנתנ תונחמה ירודמ תעבש
 הרש לשו ,םייחב ודבל אוה רתונ ,ונממ םילודגה ויחא לכ

 תולטלטימ -- דחיב ןנמיז לרוגהש תויחאה יתש -- רתסאו

 .הלגנמ לש תיתצלפמ ןיע דינב תויולת ,תוומו םייח ןיב

 אוהש ,הלילב םמולח תא ףרטמה םרופיס ךא ,ץראב םתשולש
 רישכמ םעפ חותפל .רפוס םרט םלוכ תוומה יטילפ לש םרופיס
 תתלו ,לכה לבוסו לכה טלוקה תוינפ רסח רוצי ותוא ,הטלקה

 ןורכזב רמתשנש יפכ תתושו ילויה ,םורזלו חולקל םרופיסל
 .ןוימדהו ןמזה הלעיש לככו ,יטויסו יתייווח

 לע רטפנ אבא יכ"םא ,םידלילו אמאל אבאמ יתעגה ךכ
 הדעצה ינפל םינש 4-כ ותחפשמ ימחרב ףפולמ ,ועוצי שרע
 ןיב ,החפשמה לרוג ןיבל אבא ןיב דירפהל ןיא יכ .ץיוושואל

 תאו הדעה תא ריהזה הנממו הזח התוא האושה ןיבל אבא
 םלועהמ קלתסה אוה .יוד שרע לע ובכשב דוע החפשמה
 לעב ,ןוחאה שיאה חקלנ ותוקלתסהבו אוהה ץקושמה

 תוגיהנמל דגנכש לקשמ תווהל היה לוכיש ,ההובגה הטירטואה

 ידוהי לש םשאר תויציצב זוחאל .הירגנוה תודהי לש החידמה

 ,(הירגנוהל החפוסש שרומרמ ידוהי לש תוחפלו הירגנוה
 םישוחה לופרעמו לרוגה םע המלשהה ןמ הקזוחב םרענלו

 םינפ-לא-םינפ תוומה תואיצמ לומ םדימעהלו -- ועקוש םהב

 ישעמלו תודגנתהל תוחותפ רבכ ויה תובר םיכרד .ןיעב ןיעו



 255 השרוב ןורכז רפס

 בצינ רבכ ,הניבקוב לובגב ,םוקמ תברקבשכ ,םינגרואמ הלצה
 -ראקה רבעל תורעתסהה ךשמהל תוחוכ רגוא ,םודאה אבצה
 | .הירגנוהו םיטפ

 םיאובחמ םוקמ ןיכהל ,הלעב תאווצ תא הרכזב אמא

 לצא םירהב אבחתהל הידליו איה הקיפסה רבכ ,האוש תעל

 לע השרוב תליהק לש דעצימה תא התוארב ךא ,ינמור רכיא

 לע סימעהל הביהרה אל ,תואלכימה רבעל ,היפטו הינקז
 לרוג לש אושנמ דבכה אשמה תא התונמלא לעו הנופצמ

 תירגנוה הימרדנ'ז םיפקומ ,םייוג ןיב הדדוב ראשיהל ,הידלי
 הרגסה תנכסב עגר לכ םינותנו םיינמרג םילייח לש תעבטו

 דוע ובלבו דחא שיאכ דעוצה םידוהיה םרזמ קתניהלו --

 ,םידוהיה לכ םע דחי .רנטסאק לש םייחה תיילשא תבהבהמ

 הרתונש המחנה תיראש התיה וז ,תוומלו םייחל ,דסחלו טבשל
 ,החידמ תוגיהנמ םע וא ,תוגיהנמ אלל ורתונש ,םידוהיל זא

 .תלפשומו הלפש ,הסומר
 המוד והשמב םעפ התסונ רבכ יתדלוה תרייע השרוב

 דחא ןגריאשכ ,1930 תנשב היה הז .והשמב ול המוד וא ,ךכל

 השרובב םירכיא לש דרמ ולינאד םשב "לזרבה רמשמ,, יגיהנממ

 ויה םירכיא תבברמ הלעמל .הינמורב לשמימה דגנ הביבסהו
 תולעל ידכ תואל ופיצו הרייעל ךומס םימי ךשמב םיסנוכמ

 ודמע הרטשמהו ןוטלשה דועב הידוהיב םיטפש תושעלו הילע

 .םיברעתמ אלו דצהמ
 ריעה שאר ןגסו הליהקה שאר זא היהש ,אבא הז היה

 ,תונותעה תאו םידוהיה תודסומה תא ,תונוטלשה תא קיעזהש
 הנגהל היתוביבסמו הרייעב םירגובה תא ןגריא ,ןמזב וב ךא

 תורייעה לא הרייעהמ ונופש רחאל ,םידוהיה ייח לע תיביטקא

 ידבוע םהיניב ,םידוהיה .םידליהו םישנה ,םינקזה ,תוכומסה
 ידימלתו הצרא תולעל םידתעתמה םיצולח ,םירכיא ,תורעי

 ונמאתה ,תימצע הרכהו הואג ואלמתנ ,םווג תא ורשי ,תובישי

 םינפ-לא-םינפ דדומתהל םינכומ ויהו רקו םח קשנב ודייטצהו

 .םהילע םימקה םע
 הפוקתב הנושארה תימצעה תידוהיה הנגהה הדלונ ךכ

 לע םימיא ךליה ,הדגאכ חפתו ךלה העמישש ,הינמורב איהה

 הרייעה לע תננכותמה תולפנתהה .םידרמתמה םירכיאה

 ףא העוגנ התיהש ,הינמור תלשממש דע הבכעתה תידוהיה

 אכדל ידכ אבצ חולשל זוע ףוס-ףוס הרזא ,תוימשיטנאב איה

 .הדגנ םג ךא ,םידוהיה דגנ לכ"םדוק ןווכמ היהש ,דרמה תא
  .ינורכזב בטיה ותרחנ הלא חתמ ימיו ,12 ןב רענ זא יתייה

 תינומהה תולפנתהל "ש,,ה תוא .תיבב ואר אלו טעמכ אבא תא

 "לזמה, הצר .הלילה תוצחב 'ה םויל עבקנ ,הרייעה לע

 .יתוא לטלטל היה רשפא-יאו הובג םוח םוי ותואב יתלביקו

 ונינפתה ,םייוג םע ברועמ רוזיאב ,הרייעה הצקב ונרגש י"פעא

 היה לכה .ןורחאה עגרב שממ -- םינטקה םידליהו אמא --

 ,הלגעה ךותב לטלטימ ,תוכימשב לברוכמ .אמא לש השאר לע

 הנוכתה תא ,הרייעה לע ודריש םימודמדה םע ,תוארל יתקפסה

 יכדרמ לאו אבא לאו םהילא אצוי יבלו ,"םימחולה, לש

 וליא .היה אל אבא 1944 יאמב .וילא חפתסהש רוכבה יחא

 םידוהיש ,םילשמ היה אוהש ןימאהל השק .עדוי ימ  ,היה

 .עדוי ימ .חבטל ןאצכ ולבוי
+ 

 ביבא-לתב יבס תיבל 1944 ויתסב יתעגהשכ ,םימיל

 ונתאצ ינפלו תידוהיה הדגירבה תמקה םע םירצממ השפוחל

 האב יכ הטלחה ידיל ץראב החפשמה העיגה ,הילטיאב תיזחל

 יתשגרה .אבא תומ לע הרמה הרושבה תא יל עידוהל תעה

 ילואו תימצע הוואג ךותמ ילוא ,ינא ךא .יביבסמ הנוכתב דיימ
 לכהש יתרמאו ,םלוכ תא יתמדקה ,הלמח לש שגר ךותמ
 דוסהש הנומא ךותמ ,יתיא ידוס תא יתרצנשו םינש הז יל עודי
 רבכ םהשכ ץראל ולעש ,אתבסהו אבסה ליבשב םג רוצנ
 .תורובגה ליגל םיבורק

 ,םינשה לכ ימע ביטיהש ,ץיבוקשומ דוד ברה ,ל"'ז אבס

 אוה .ביבא-לתב ןיטנרולפ תנוכש לש הברו הרותב לודג היה

 בשחנש רפס ,"רשבמ ילגר,, רפס םהיניבו ,הברה םירפס בתכ

 רשאכ (הינווליסנרטב םישולשה תונש) םהה םימיב ינכפהמ
 ,אוה ןכ ומשכ ,רפסה .תיסקודוטרואה תואנקה הפיכב הטלש
 ררועו םידרחה הנחמ לא תינויצה הלואגה תרושב תא איבה

 סנכוה ךכ לע ,לארשי תוצופת לכב -- ערלו בוטל םיקזח םידה

 לש םבר ,רמטאסמ ברה י"ע אלמ סכטב יודינבו םרחב אבס
 תונויצה בייוא ,םיובלטייט ברה הז .הזה םויה דע אתרק ירוטנ
 -לדתש ירפ ,הירגנוהמ םילוצינה טרופסנרט לע תונמיהל הכז

 הלבוה םרטב ץראל עיגהלו ןמכייא לצא רנטסאק לש ותונ

 ,םהיניב ברה לש וידיסחו ,הינווליסנרטו הירגנוה תודהי

 בישהו םוחה ןמ עתרנ אל ל"ז אבס .הדמשהה תונחמל

 ."םיקושעל טפשמ,, ורפסב הרעש המחלמ וידנמלו ויצימשמל

 ,ותליהקל גאוד ,ןיטנרולפ תנוכש לש הבר אבס היה התע
 תווצמב קודא היהש ףא-לע .םירפס תביתכבו הרותב קסוע

 הז .ישפוחה ייח חרוא לע הביא יל רטנ אל הרותב ןדפקו
 השא התיהש ,ל"ז אתבס .ורעצ לע גילבהל עדי ךא ול ביאכה

 התיהו ,הלא ןוגכ םיניינעב תוחפ דוע הדיפקה ,המכחו תינריע
 .הז אשונב חוכיו בוסנש םעפ לכ הבבוש ןיעב יל תצרוק
 יתודוד אקווד ולא ויה .ידמ רתוי ךבל לא חקת לא :רומאל

 .יישידק,, יתרמא םאו "העבש,, יתבשי םא תעדל וצרש ---
+ 

 לדח ינניא רבד לש ותימאלו ,אבאב רהרהל יתלדח אל
 םינשה תצורמב יחומב ושטשטינ תויומדה לכ .וב רהרהל
 תומדב ינורכזב תרייוצמ אמא .אמא לש התומד םג .תויווחהו

 ינא הלוק תא קר .םידחוימ תויוזו תוטילב ,םיווק אלל השא
 ,קומע ,ברע לוק הל היה .ןורחאה הקוביח תא םג .עמושו רכוז
 אל איה ךא ,תננוחמ תרמז תויהל הלוכי התיה .םירתימ בר

 תרזעב ילוא -- הרוחא עסמ י"'ע קר .וז הדבועל תעדומ התיה
 אמא לש הילילצ ועמטנ דציכ שדחמ שוחל לכוא --- הזונפיה

 לככ םלועה .הסירעב ענעונמ קונית ידועב ישוחבו ימדב
 אוהש יפכמ םינומ ףלא םוחרו םוסק הארמ ול היה ,הארנה

 .תמאב
 ,םיעוגעג התוא ופקת ,תוטעומ ויה ולאו ,יאנפה תועשב

 המצעל תמזפמ התיה איה ,ךהדונייה הזו ,רשוא וא ,תובצע וא

 ,ונתיבב תע התואב ורשוהש ןויצ יריש וא ,שידייב םיריש
 םתעמשה,, ,"החונמב בכש ינב בכש,, ,"הל התיה הגונע די,
 דועו ,י'אלפ-הזיא-אלפ-הזיא,, ,"לגדו סנ הנויצ ואש,, ,"היישעמ

 תא הוולמו ,המצעל תמזפמכ ,שחלב הרש התיה איה ,דועו
 ,תחמוצו ,הלדגו תכלוה התיה אמאו .ןחלושה לע הפיפתב המצע

 וניתובל ירדח תאו תיבה תא ,םירדחה תא האלממו תספטמו

 .הלוקב רכזיהל ילב אמא לע בושחל לוכי ינניא .םינטקה

 תאש יל עודי .םינמזל רבעמ תעמשנ איה ךכ ,האטבתה ךכ

 .אמאמ יתשרי תוקוריה יניע



 השרוב ןורכז רפס 25

 אל וק םוש .ותמוק רועיש אולמב יניע דגנל ראשנ ,אבא

 ,תותובע תובג ,תוצצונת ומוח םייניע ,רימת .הובג .שטשטינ
 ,רוחשו אלמ ןקז ,בוטח ףא ,םיינידע םיכראומ םינפ ,הובג חצמ
 םעפ לכ ולגרב עקור אוהשכ ,ץרמנ ךוליה ,ןיבלהו ךלהש

 לעב ,םינוט סומע לוק .ול הקירבה וא ול הקיצה הבשחמש
 הסיפת ריהמ ,בוט םאונ היה אוה םנמאו -- םאונ לש היצקיד

 .םיפרוג קחוצ ימערב קוחצל עדויו סועכל עדוי .המיח ריהמו

 -ףירחו רופיסה ןמא ,בל תבוש תונינש םע ,רידנ רומוה לעב
 ינא ,ותריטפ רחאל הנש 36 ,םויה דע .ףטלמו ינצקוע ,ןושל

 ,תונינש ,תורמיא יל רפסל ידכ יב םיקיזחמה םישנא שגופ
 .ורמאנ התע הז וליאכ ,אבא יפמ תוקרבהו םירופיס

 -תיבב ,הפיסאב ,בוחרב ,תיבב -- יורש היה וב םוקמ לכב
 היה ךא ,הטירטוא לעב .תמוצהו זכרמה אוה היה -- תסנכה

 ויה .תורחו םוח ןירקה אוה .ותציחמב יורש תויהל םיענ
 ,ולש בצמה תכרעה תא ,ותעד תא עומשל וביבס םילהקתמ

 תויהל ,זכרמב תויהל בהא אוה םג .ויתוקרבה תאו ויתוצע תא

 ובוט למוג היה אוה .םידידיו םיצירעמ ,םישנא וביבסמ להקומ

 תויהלו הדחה ונושלב ףולצל ,הביא רוטנל םג עדי ךא םישנאל
 .רשפתמ-יתלבו השק

 רעונה .הטלחה שוחנו ףועמ לעב .הדילמ גיהנמ היה אוה
 קפס אלל היה ץראל תולעל הכז וליא ,וירחא רהנו ותוא בהא

 יתיצר ךכ לע אל ךא .בושיה תוגיהנמב יזכרמ םוקמ ספות
 םיברה ויקוסיע ףא-לע ,דלי לכל תדחוימ השיג ול התיה .רבדל

 ,לכה בזוע היה הלילח הלח דלישכו .דחא לכל יאנפ ול היה

 ,םידליה ונא .םילחהש דע הנממ שמ אלו ותטימ תא דעוס היה

 וא אבא יפלכ ףצחתהל רשפאש ונתעד לע הלוע היה אל

 גהונ היה אוה .וינפמ ונארי אל ךא .יולגב ויפ תא תורמהל

 דחי ללותשהלו וניקחשמ תא קהחשל ,ונתיא דחי בברעתהל

 דימעמ היה אוה "חש,,ב וחצנל חילצה ונתאמ והשימשכ .ונתא
 היה אוחה .הפה תויווזב היולג האנהב ךייחמ ךא תופעוז םינפ

 תויורגתה הוולמ עוריא היה הז .קיתו תוברק רחושכ חש קחשמ
 -- תוקוחר םיתעל הרק הזו -- ותוא ונחצינשכ .רגת תואירקו
 .םירשואמ ונייה

 הכלהש החפשמה לש םינוקזה תב הל'הקברב רכזנ ינא

 -- יפויה תיצמת התיה איה .שולש תב התויהב המלועל

 תודימהמ הב ורסח אלש ,החפשמה לש ןורשכהו תוליצאה
 םיעבצה לכמ םיינפוח אולמ הלטנ איה ףשוכמ בובריעב .ולאה

 .דחי םג תינבבושו החונ התיה איה .אמאו אבא לש םיפיה

 איה .העיתפמ תונינשבו תוטיהרב הרביד איה םייתנש ליגב
 דחוימבו ,תיבב העמשש המ לכמ תירבעב םיריש רישל העדי

 קחשל החמשהמ רתוי הלודג החמש תיבב ונעדי אל .אמא יפמ

 האב החפשמב םידלי הרשע רבכ ונייהש רחאל .הל'הקבר םע

 הכ דע רצונש המ לכ וליאכ ,תרתוכה תלוג תויהל הל'הקבר
 .הידעלב םלש היה אל

 תוברל ,התלחמ תא ןחבאל עדי אל שיאו ,התלח עתפל
 ,התכב אל איה .הובג היה המוח .החפשמה דידיו הרייעה אפור

 תוחוקפ םייניע םע הבכש איה .םיקזח םיבאכמ הלבסש ףא-לע

 וניניב ונפלחתה .היתותפש לע הפר ךויח הלע םימעפלו

 איה .הילע רומשלו הדיב קיזחהל התיא תויהל תונרותב
 לכ ,עודמ יל רורב אל ,הדיל בשא ינאש ,םעפ אל השקיב

 .םידלי םע גישו חישב דחוימב יתנייטצה אל איהה הפוקתב
 איה .היתואירל ורדח םימש ררבתה ךרעל עובש רובעכ

 התוא ויל .זוחמה לש הריבה ריעב חותיגל תופיחדב האבוה
 ךא חילצה חותינה .השפנב הקבד השפנש ,הרש יתוחאו ירוה
 .םוקמב התמשנ תא האיצוה איהו הל דמע אל ןטקה הבל

 םע התיבה םבושב יתוחאו םירוהה םידמוע יניע דגנל
 הדרי הליפא ,הבכ םיניעה רואמ ,החש םתמוק .הרמה הרושבה
 םלוכ .הפוס תעב ןאצ ומכ דחי ופנטצה םידליה ,תיבה לע

 -תוחישק לע והשמ אבא זמר ,העוט ינניא םא .ידבלמ ,וכב

 יתלוכי אל .ןבא היה יבל .תוחישק התיה אל וז ךא .יבל
 הקוחצ תא עמשא אל רתויש הדבועהו ,ימצע לע םחרל

 תובטרנ יניעש ,ינא .יתרכהל הרדח אל הל'הקבר לש ןנרתמה
 עמשמל וא ,בוצע ריש לילצל וא ,הפי קוספ ארקמל הלקנ לע

 ינא .ישחומ ןוסא לש הרקמב ךלוהו ןבאתמ ,בלל עגונ השעמ

 אל ךכ .טלוק אל חומה ,תוהובו תוקיר םייניעה ,םוטא השענ
 ןוסאה יל עדוויהב יתיכב אל םג .יבא תומ יל עדוויהב יתיכב
 ךא ,תולילב םימעפל הכוב ינא וישכע .יתחפשמ לש ארונה
 .לוק ילבו ,תועמד אלל
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 דחאה ונששיג .םירורב אל ,םייומס םיטוח וניניב וחתמנ
 -- ריעצ ליגב ימצע תא יתקתינש םושמ ךא .והנשמ רבעל

 .םיאטובמ אל ,םיחתופמ אל םיסחיה וראשנ ,תיבהמ -- 17 ןב
 הסנמ ינאו ,ינוימדב אלמל הסנמ ינא םילוכש םיסחי םתוא
 .ןמזה לכ

 בתוכ יתייה .םיבתכמב הלגמ יתייה הפב יתמתסש המ
 ,ייח לע רפסמ .םיכפתשמ ,םייצילמ ,םיכורא םיבתכמ התיבה
 רתוי הברה םיפי םיאצוי ויה םירבדהו ,יתדובע לעו ץראה לע

 לע הלעמ יתייה .(יתרפיס לכה אל ןבומכ) תמאב ויהש יפכמ

 לד לע םתולעהל םלועל זעמ יתייה אלש םיעוגעג ירבד בתכה
 תע התואב .הביתכה הרצונ ,הארנכ ,וז הרטמל .יתותפש
 םיתחלשו םינוש תע יבתכב יטע ירפמ םירוכיב יתמסריפ

 םימעפלו םירזומ ,םיגירח םירבד הלא ויה .אבאל האירקל

 היה אבא ךא .השרובב זא לש הדימה הנק יפל םירקפומ

 .כ"חא יל ורפיס ןפוא-לכב ךכ .לכ ינפב םהב ראפתמו חבתשמ

 ןונגס לעב היה -- דסחב םאונ ותויה דבלמ -- ומצע אבא
 ינש םיבותכב ותא ויה .ןידע םעט ול היהו ולשמ הביתכ

 -- תוגה ירבד ינשהו השרוב תודלות לע דחא -- םירפס

 תונטקה תועשב םעפ אלו יאנפה תותעל םהילע למעו חרטש
 תחריטמ הנפתהש רחאל ,םעפ ידמ ותוארל יתיכז .הלילה לש

 תא הרעמו הלודגה ותרבחמ לע ןכור ,ויקוסיע יפלאמו םויה
 .סה ךלשוה תיבב .רגובמהו ךוראה ודידבתכב ותמכח תאו ובל
 .עירפהל זיעה אל וניניבש טוטאזה םגש ,שדוק תכאלמ התיה וז

 םיאבה תורודל וירחא הוויצש וירבד ויה הלא .םינש ךשמב ךכ
 .םירישעהו םירצקה וייח ךשמב רגאש תעדהו ןויסנה רובצמ --

 עדוי ימ .האושב ודבאש החפשמה ינב םע דחי דבא הז לכ

 הארנ הז יניעב .םלרוגב הלע המו לגלגתה הז ימ לש וידיב
 .םיימעפ יבא תא יתדביא וליאכ

+ 

 ,שובלבו תווצמב קדקדמ ,יתד שיא ,םכח דימלת היה אבא

 ךייתשה אוה .םיקפוא תבחר התיה תינויצה ותפקשה ךא
 ול ומסק תימואלה המוקתהו תונויצה ךא ,יחרזמה לעופהל

 ,רודלפמורט ,בורוזולרא ,בולוקוס ,ןמצייו ,לצרה לש םתומדב

 שוביי ,ץראה ןיינב ,התיה תונויצ ולצא .םירחאו ןיקשיסוא

 םיצוביק ,םיעורפ םיצולח ,תוממש יחירפמ םילעופ ,תוציב



 207 ה שרוב ןורכז רפס

 רבדו תפומה ישנא .ןורכש וילע וכליה הלא .םיררושמו

 .תיבה ללח תא ואלימ םהיללעמו םהישעמ ,םרופיס

 .ועמשמכ וטושפ תוגויצ -- תונויצ בשנש תיב היה הז

 אמאמ לחה תונויצ ועגעגתהו תונויצ ורש ,תונויצ ורביד םלוכ

 תדה היה אוה ץראה הנוב ץולחה .םידליה ןוטקב רומגו

 הלעש דחא טעמכ היה אל .ונממ בגשנ היה אל .תיתימאה

 אל .אבא לש תיפסכה ותכימתמו ותארשהמ הנהנ אלש ץראל

 אבאש ,הרשכה ילעפימ ,תונרק ,תויבגמ ,ינויצ לעפימ היה

 ולעש הרייעהמ םינושארה .הינגראמו הימזוי ןיב היה אל

 םירוה םהירחא וריתוהש ,םיריעצה םירוחבה הלא ,ץראל

 רוצעל ןיאש ,לאידיא י'ע םיענומ ,המידק וצרפו החפשמו

 םיאור םה ךכו ,אבא לש ויצירעמ וידימלת ויה הלא -- ודעב
 .הזה םויה דע םמצע תא

+ 

 לעו לארשיל היילע לע תוינכות ךורעל ובריה תיבב
 םהיניב ינשה טוחח ךא ,םיבר תומולחו תוינכות ויה .םש םייחה

 תופוע ,םיסוס ,תורפ הברה םע ,יאלקח קשמ חותיפ דימת היה

 ונקליחו הליגר יתלב תונריעב ךכב ונקסע .ןבומכ תודשו

 ועלגתה םיחוכיו טעמ אלו -- תועוצקמו םידיקפת וניניב

 םיעוגעגל ןקרופ היה הז ךא ,עיקרה ןוימדה .ןיינעה ביבס

 תוגיהנמב םוקמ סופתי אבאש רורב היה .םיזע תושגרלו
 .בושיה

 ויניעב וארנ םתוישרושו םתוקמע ףא-לע ,הרייעב םייחה
 ובוש זאמ ךכ ךשמנ הז ,תודווזמ לע הבישי ןיעמ .ינמז רבדכ

 רפסמ רופיס ומכ יל הארנ הז .ץראב תוחילשמ אבא לש

 .הלילה עצמאב ינתריעה אמאש רכוז ינאו דלי יתייה .תודגא

 םיחנומ ויה ןחלושה לע .ולוכ רהוזו ףייע ,עתפל עיגה אבא

 םתוא ונששימ ונאו .שדוקה ץראמ םינושמו םינוש םיצפח

 -ורטסאה םתיא ואיבהש םינבאל המודב והשמ .םתוא ונחרהו

 הטנאלפמ ונילא דרי וליאכ ונל הארנ היה אבא .חריהמ םיטואנ

 תוארמ ,לאערזיקמע לע ,םיצולחה לע םירופיסה .תרחא

 ביבא-לתו ,הווקת-חתפו ,לחר רבקו יברעמה לתוכה ,םילשורי

 ועיבשח אל םילמג לע םיבכורה םיברעהו ,תולוחהמ תחמוצה

 .םינשו םישדוח ךשמב ונתוא

 תודש ,הלודג הרסנמ ונל ויה ,הדימא החפשמ ונייה

 -תניגו םיעטמ ונל ויה .המדא ישנא ונייה דוסיב ךא .תורעיו

 ודבע םידליהו אמאו .םיסוס ינשו ,הרכרכו ,הלודג תפרו ,קרי

 .םיפטוקו םיפסוא ,םילדגמ ,םיערוז :םהידי ומב המדאה תא

 ,גידב ,םיצע לע סופיטב תודשב וניליב ונירוענ תונש תא
 ' תורפ חפטל בהא אבא .תיבה ירוחאמ םרזש רהנב ,ךושכשב

 תורפ ירחוסל וז רחא וזב ףוסבל ןתוא רכומ היהו תוחבושמ

 .לארשימ
 ולעיש םידוהי םירכיא שפחל לארשימ בוקדיס אבשכ

 םסויגב ול עייס אבא .השרובב םבור תא אצמ אוה לארשיל

 םוש לע םינרוח םשב ונוכ םשו תובוחרל ואב םה .םתיילעבו

 םהינבו םה ,םויה .טעומב םתוקפתסהו םתוטשפ ,םתוצירח

 .תובוחר ידימאל ויהנו שוכרו תואלחנ ושכר ,םהינב ינבו

 .תואלקח לע ,המדא לע ונבשח לארשי-ץרא לע ונבשחשכ

 ,אתבסה ,אבסה -- ץראב אצמנ רבכ החפשמה לש לודגה הקלח

 -יטרסל יתחפוס ינא .םהיתוחפשמ ינבו ריעצה ונבו ,םהיתונב

 הרש ,אבא לש הריכבה תוחאה תחפשמל ןבכ יתחפשמ טקיפ

 .ללו היה יתחפשמ םש יטיובה טדנמה ימיב .יבצ הלעבו

 םג ,ריעצ הכ ליגב ץראל יתיילעל םירוהה תמכסה יתלביק

 ךכב וארש םושמ רקיעבו ,ידעב רוצעל ולכי אלש םושמ

 .בורקב הרהמב ירחא אובת אובש ,הלוכ החפשמל ךרד תצירפ

+ | 

 םירחאל עייסו תינויצ תוליעפב אבא קסע םינש ךשמב

 תא לסחל תינכותה תא עגרל חנז אל ךא ,הצרא תולעל

 החפשמל הסנרפ רוקמ תריציל תשורחה תיב תאו שוכרה

 יצאנה ןוטלשה תוקזחתה םע רתוי דוע הרבג וז המגמ .ץראב

 .הפוריא ינפ תא תוסכל הליחתהש םיננעה תרשחו הינמרגב

 םידוהיה תא ריהזה אוהו יופצה תא וחור יניעב האר אבא
 .םיימעפ אלו םעפ אל םמויק לע תפחרמה הנכסה ינפב

 יכדרממ ,םיבר םידליב תלפוטמ הלודג החפשמ ונייה

 דעו םהלש םידליל תוהמאו תובאו םיאושנ רבכ ויהש המולבו

 הז .םינש 5--7 ןב איהה הפוקתב היהש םיגוקזה-ןב הקמייחל

 ךרע הווש והשמל םשממלו םיקסעה תא לסחל טושפ היה אל

 ושבתשנו וכראתנ םיניינעה .לארשיב החפשמל .םויק חיטביש

 ורבס אל הליחתב .1938 יהלשב רבכ היה הזו ,הלח אבאש דע

 .הפירחהו הקימעהו הכלה הלחמה ךא ,תיניצר אהת הלחמהש

 םיאפורל ונפוה הבשחמהו ץרמה לכו הטימב הברה בכש אבא

 תא םישגהל ,חנורחאה תונמדזהה .אבא לש ותואירבל הגאדבו
 דחי הזוגנו הכלה ץראל תולעלו החפשמה לש םייחה םולח
 | .אבא לש ותואירב םע

/ . 

 ,ץראל בושל ידכ ,1939 סראמב היינשה םעפב יתדרפנשכ

 ,ותחפשמו יכדרממ ,אבאמו אמאמ ,חצנל הדירפ וזש יתעדי אל

 ,חרש) הל'הדנייש ,רב-בייל ,םהרבא ,היבוט ,התחפשמו המולבמ

 רופיסו -- 1947 זאמ ץראב םהו םייחב ורתונ םייחו רתסא
 אוה 1946 ביבאב השרובב הדגירבב לייחכ םתיא יתשיגפ

 יתנמאה ךא ,הלוח היה םנמא אבא .(ומצע ינפב לודג רופיס

 ונלוכ דחאתנו םיבר םימי ורבעי אלו וילוחמ םוקיו אירבי יכ

 .תאז תושעל םהב יתצאה ןאכמ םהל יתצרהש יבתכמב .ץראב

 ןולגעה .אופק היה גלשה .חצו רק רקוב היה הז ,רכוז ינא

 ,תבכרה תנחתל ונתוולל ודמע םלוכ .ץוחב וכיח הלחזמהו

 דע עסא אלו הכחאש ,היתוניחתמ ףוסבל השאונש אמא םג

 םוקל היה לוכי אל אבא .וידחי עסנו הלעת החפשמה לכש

 רומשאש .הברה רביד אל .הפטילו ידי לטנ אוה .ותטיממ

 גאדא אלשו ,בותכאשו ,ץראב שגפיהל הפצמ אוהשו ימצע לע

 הצצנ העמיד .הכורא תע יב ץיצה .קפס אלל אירבי אוה ,ול

 תוולמ ויניעשכ אבאמ יתערקנ ךכו .יל המדנ היהש וא םייניעב

 .זאמ יתוא
 םכחהו ץצונה ויניע טבמב שח ינא אבאב רכזנ ינאשכ

 .ימויקבו יב ךסמנו ילע רמוש ,יתוא הוולמ ,ילע חנה

 ויתיאר זאמ הנש םיעברא טעמ דוע ,אבא לע םלוח ינא
 יפלאב ילא עיפומ אוה .וילע םולחל לדח ינניאו הנורחאל

 םידמעמב .תועבה יפלאב ,םינווגו תורוצ יפלאב ,תומולח
 םינפה תרדה םע ,רורב ,אבא דימת ךא .םירזומו םיאלפומ

 ,רימת ,הובג .ןובנה ךויחה םע ,תוקרובה םייניעה םע ,ולש

 חמש ינא .םירומש ותומד יווק .תוסחו תורמ ליטמ ,יתוכמס

 ינא .תרומרמצ וא התעב יל םרג אל םלועמ .ותוארל המכו

 ,ותוארל יל בוטו ףטלמ ולוק .סעוכ אוהשכ םג תוכרה תא שח

 וניאו ,יתוא רכוזו ,ילא אב אוהש ,ונשי אוהש תעדל ,וב שוחל

 .ינממ קלתסמ וניאו ,יתוא חנוז
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 (לארשי ץראל םלעמו אמאו) ''אבא הכזמ ארב,,

 רבואטש-רדיו הדיירבו קחצי ריב ןמלז המלש יר
 :ויבא לע רפסל ףיסומ

 -ישקו םיטושפ םישנא ,םעה ינומהב ןיחבה קחצי 'רשכ
 תבשה ימי תא טרפבו עובשה תומי תא םיריבעמש םוי
 תבש ידמ ותיב לא םצבקל ליחתה ,ינחור ןכות ילב שדוק
 קרפ וא תובא יקרפ םדמללו םילהת יקרפ רמול ,ותבשב
 םישנא םתואל דימעהל ןויערה דלונ ךכו ,רסומו תוינשמ

 ץע תרבח, םשב כ"חא ארקנש הליפתו הרותל שרדמ תיב
 יבשות תא קחצי 'ר ףסאו ץביק הז שרדמ תיבל .י'םייח
 םיליהת יקרפ תרימאל "םעה יטושפ, תא רקיעבו הרייעה
 ריעהל תיבל תיבמ ךלה ומצעב קחצי 'רו רקובה תרומשאב

 דומללו םיליהת רמול תסנכה תיבל אובל םזרזלו םישנאה תא

 העונצה וכרדו תולענה ויתוצמ .'וכו ,בקעי ןיע ,תוינשמ קרפ

 תובכש לכמ םישנא וילא וכשמנ הלא תוכזב ,הוונעבו רשויב
 ףרטצהל ונממ ועפשוה םגו םנומא תא וב ונתנו רובצה

 ימנ לכב רושק היה ל"ז קחצי 'ר ,"םייח ץע הרבח,ל
 ל"'צז לידגמ םחנמ רטלא יבר ץרענה וברל ץימא רשק ושפנ

 הכרעההו הצרעהה תא טרפל רתומל .אשרובד ארתאד ארמ

 לכל תוזירזב דומעל ןכומו ןוכנ היה דימת  .ברל אשנש

 קחצי 'ר .תדחוימ תימצע הברקהב ,ל"צז ברה לש ויפ אצומ
 י'שדוק ילכ,,ל ,לשמל ,גאדו ,רובצה יניינעב ברועמ םג היה

 רשכומ טחוש אשרובל איבהל עגיו חרט הברהו ,הרייעב
 םימיל ןזחכ שמיש ומצע אוה ,אשרוב הרייעל יוארכ דחוימו

 רוריבב עדי אל םא ,תובר ויה ךכ םשל וויתונכה .םיארונ
 .לבקל ןאימ -- הביתה ינפל רובעי יכ זומת שדחב דוע

 לביקש רחאל לארשי ץראל תולעל טילחה ז"צרת תנשב
 ןמלז המלש 'ר ונב תולדתשהב (טאקיפיטרעס) הסינכ ןוישר

 .ןכל םדוק םינש רפסמ ,לארשי ץראל הלעש א"''חלבי

 דאמ השק התיה אשרוב הרייעהמ קחצי 'ר לש ותדירפ
 תנחתב הדירפה תעב תועמד וליזה הרייעה ישנאמ הברהו

 'ר תא תוולל ואב אשרוב יבשות לכ ,הרייעה דילש תבכרה

 םידוקירו הרישב לארשי ץראל םתעיסנ תארקל ותגוזו קחצי

 ,תבכרה תנחתל דע םירטמוליק רפסמ לש לולסמ ךרואל

 הב ,תובוחרב וירוגמ םוקמ תא עבק לארשי ץראל . ועיגהב

 אל רעצה הברמל .שורומרמ יאצוימ םידוהי ץובק רג רבכ
 םייתנשכ ירחאו ,שדוקה תמדא לע תובר םינש תבשל הכז

 א"י םויבו א"תב הסדה םילוחה תיבב זפשוא .בכשמל לפנ

 יפל .הרצק הלחמ רחאל ומלוע תיבל קלתסנ ,ט"צרת וילסכ

 היולהה עסמ .םיתיזה רה ימורמב םילשוריב ןמטנ ותשקב

 בקע ,ינוחטבה בצמה ללגב םילודג םיישקב ךורכ היה
 קחצי 'ר לש ותוכז ךא ,הפוקת התואב םימדה .תוערואמ

 התלע הרטשמ רמשמ לש הלועמה ותוסחבו ,ול הדמע

 ףסאנש דסח שיא םע דסח לומגל המילשורי םיולמה תרייש
 ק"הראב םינשו םימי הכיראה הדיירפ תרמ ותגוז .וימע לא

 כ"ונמו ,ב"לשת רדאב ח"י םויב הבוט הבישב הרטפנו

 .קרב ינב ריאמ ןורכז "תבש ירמוש,, ח"היבב
 יסיסעה יאשרובה יווהל הנימב תדחוימ תויכשמהכ

 ,הטושפ הנומאו םידסח-תולימג םימש"תארי ,הרותב גופסה

 םידואה ידירשל יזכרמ ד"מהיב שדקה-ץראב ןאכ עטינ

 ,יאפוריאה אכבה-קמעמ הצרא תולעל וכזש שאמ"םילצומה

 ותלועפב "סחניפ להא, ד"מהיב לחה הנש םישלשכ ינפל

 .הפוקתל הפוקתמ לדג וב םיללפתמה להקו ,א"תב הכורבה

 רבוטש ןמלז המלש 'ר ח"הרה אוה הז לועפמבש היחה חורה

 תובהלתהב ופרטצה וילא .ל"צז קחצי 'ר לש ונב ו"יה

 ט''חלדביו ,ל"ז לדנ הירמש 'רו ,ל"ז ץנג דוד 'ר םידסיימה

 זכרמב תולועפה לכ .י"נ קיטשרה יבצ 'רו י"נ ובס יבצ 'ר

 טרפלה רעב שובייל 'ר ג"הרה םע תוצעיתהב ושענ יאשרובה
 קזיחו דדוע הצרא ותילע רחאל רשא ,יוולסו ד"בא ל"צז

 היהש) נ'כהיב יללפתמ בורש רחאל ,םינקסעה ידי תא

 ל"צז ץיעזומ ר"ומדאה הרוה ,הביבסה תא ובזע (רוכש
 לש רוסמה םלוהינב ןכאו ,קרב ינבל נ"כהיב תא ריבעהל

 ו"יה רבואטש ןמלז המלש ר"רה ט"'חלדביו ל''ז ץנג דוד "'ר

 למע .תושק תולחתהה לכ םנמא ,קרב ינבל נ"כהיב רבעה

 ,הרותל תואנ םוקמ תשיכרב םידסיימה ועיקשה בר עגיו
 ותרזעב ,המשל היואר םידסח"תולימג לש תוליעפלו ,הליפתל

 ללוכה ד"מהיב שכרנ .וקיסכממ ץנג לדנמ ר"רה לש הברה

 לכב ,קרב ינבב 4 ל"שרהמ 'חרב תחוורמ םישנ תרזע םג
 ויללפתמ ,ויבשוי לע וניחו ,םייח םוקמה קקוש םויה תועש

 ר"ומדאה ק"כ ש"ע ומקוהש םיללוכב םינייוצמה םידמולהו

 צ"הרה חכשנ-יתלבה ארתאד ארמה רכזלו ע"תז אשרובמ

 ,(ד"שת רייאב ט"כ ש"הקענ) ד"יה לדנמ םחנמ רתלא '
 .ד"יה האושה יגורה נ"טל תוינשמ םוי לכב תודמלנ ןבומכ

 םינפ רבסב תינענה תיזכרמ ח"מג ןרק םג תמייק םוקמב

 אשרוב ישודקל האנ ןורכז חולו ,םישקבמלו םילאושל תופי

 | .ד"יה הביבסהו
 ,אשרוב שיא לש בושחה ולעפמל האיו האנ וז תויכשמה

 הליפתו הרות דצלש ,ל"צז רדיו קחצי 'ר םלשה דיסחה
 ה''בצנתו ,ךורב ורכז יהי .תכרובמ םידסח תולימגב םג קסע
 ."רפע ינכוש וננריו וציקי,ש דע -

 -המלש 'ר ומע איבה ט"עמו הקדצב אבאה לש וברד

 ודי השודקבש רבד לכל ,שדוקה ץראל ותולעב י"נ ןמלז

 תואטמיסב ותחנה השרוב תודיסחב ותוקבד .רע ובלו החותפ

 ,וילע וחיצנהו יברה רכזל הלפת םוקמ אצמש דע קרב ינב
 ,השרוב תלשוש דסיימ יברה לש םיקהבומה וידיסחמ דיסח אוהו

 ועמש תאצב .םייק הרכז םלוא -- היתוילוח וקתינ ותעדלש

 -- ותמורת תא ואיבהש םינושארה ןיב היה השרוב רפס לש

 .וכרד המלשו ומש המלש

 י' ..ילגר הבישאו יכרד יתכשח,

 םרורחישבו -- םתומבו םהייחב השרוב-ידוהי
 זוה שובייפ-אגרש י'ע רפוסמ

 רכזל שידקמ ינא ינורכזב ורמתשנש תו אבה תורושה

 -ויחאו םהיחא רתי םע ופסינש םירקיה יתחפשמ ינבו ירוה
 תניפב םידוהי ובשיתה זאמ תורוד המכ ךשמ .האושב םהית
 םהיגהנמ יפל םידוהי ויח השרוב תארקנה שאראמראמ
 .םייחה תילכתב הריתי תוקמעתה עלב םידחוימה םהיגשומו

 תא אלימ םייתרבחו םייתד םיכרע לע תתשומה ידוהי יווה
 הנקורתנ עתפלש דע הלא םייח הקקוש השרוב .םהייח לכ

 הדמשהה תונחמלו תואטיגל חבטל ןאצכ ולבוהש הידוהימ

 -- םדא-תויח ידיב -- 'כוו ...וקנחנו ופרשנו ורונ םש
 הדיתעש הלואגה ילבח לע השרוב ידוהי ועדי ז"ושי םיצאנה
 רעיש אלו לליפ אל םהמ שיא םלוא ,חישמה תומיב אובל
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 וללה םילבחה ודרי םבג לעש ומצעל ראית אלו ושפנב

 .םנברוח םע דחי אובת םתלואגו

 ינורכזב ותרחנש םירוענ ימי

 רעילוואזער לארשיו ץנאג לטנוי לש םהי"רדח,ב

 (סעסידיא-לטנאי אוה) בוט-םוי-ףסוי יברה לצא ידמלב

 הברה ונדמלו 'רדח,ב תבש ונרחיא ףרוח לילב םעפש הרק

 המלש תיבב היה 'רדח,ה .הלילה תוצח ונרבעש ונשגרה אלו
 .לסינ לש התנחט לומ (םידיסח רפכב רטפנ ,'ינויצ,ה) דעירפ
 םויה תרחמל ארמגב ןחביהל ךרוצהמ העבנ רוחיאה תביס

 שרדמה תיב תא וגרבע התיבה ונתכלב .ןיידה ןושרג 'ר לצא
 ונילגר ונאשנ .םינפבמ םינושמ תולוק ונעמשו ןוילעה

 תיבב םידקרמ םידישש ונייה םיחוטב .'רדח,ל הרזח ונחרבו
 ונבוש לע יברה לש ונוהמתל .םידחפנ ונייה דאמו שרדמה

 ךויחב ונל הנע לטנאי 'ר .ונדשח תא ול וניליג תלהובמה

 םש ןיאש תוארלו תסנכה תיבל ותא אובל וננימזהו ינגעל

 ונאצמ המו ...ונינפל יברהו המינפ ונסנכנ םידערנ .םידש

 יהיו .תובבל ערוק ןוגינב דמולו בשוי סלדיא-יכדרמ -- םש

 תא ונלומ קרז ,ונילע החווצ לוק םירה -- ונאר ךא

 החונמ ול ןיא תיבב :רמאו קעצו וילע דמלש 'רעדנעטש,ה

 -- יתוולש תצקמ תא יל בברעל םתאב ןאכ םגו ותשאמ

 !םכבר םע דחי תוחורה לכל וכל

 דמלמ רעילוואזירה לש ורדחב

 יכדרמ לש ותיבב היה רעילוואזיר לארשי לש רדחה

 רדחב הבישיב רוחיאה (ןעשה) רעכאמרעגייז רעד רעטפא

 בשחנ רעילוואזירה לצא רדחהש םג המ ,ןאכ ףא הנשנו רזח

 םירענ המכו עריא םעפ .ת"פגה ידומילב הובג דסומה היה

 העש דע ארמגה תא ונינשו ונדמל -- םכותב ינאו --

 -לואש ירבחו ינא יתאצי ךשוחה ןושיאב .הלילב תרחואמ

 "ץע, תסנכה-תיב םע לבוגה חותפה הדשל רגרבצריו בייל

 ונרזח .ונינזאב הלוע םיכוב לוק הנהו -- םואתפ .י'םייח

 .ונעמש רשא תא ונירבחל ונרפיס .םישגרנו :םידערנ 'רדח,ל

 דוע ונילא ופרטצנ דימ .לוקה ירחא ךלנש העצה האצי

 שקבל ונאציו רעטכורפ השמו סעגייפ-השמ ,ונירבחמ םינש

 "םייחה ץע,, תסנכה תיבל ונעגהש דע יכבהו שערה רוקמ תא

 ,בייל-הירא יבא תא ,הביבסה ידוהימ העברא ונאצמ םשו

 לע םיבשוי רעלזיירפ ליטאמו רעטכורפ קחצי .,שריה-יכדרמ

 םיכרוע -- ונתראפתו ונשדקמ-תיב ןברוח לע םיכובו ץראה

 רקוב,,ב ונונע םה וליאו "בוט ברע,,ב םתוא ונכריב ."תוצח

 ןושיל התיבה ךלנש "םולשל םכתאצב ונודביכ דימו "בוט

 הלילה ערואמ .םידומילל חכ םויה תרחמל ונל אהי ןעמל

 םה ימ םתעדיה ,רמא םינב ,וארת -- ."יברל רקובב ונחש

 םה -- הלא םידוהי -- !םהילע םיעמוש ונאש 'םיקידצ,ה

 .םייתימאה םיקידצה

 - 'תורבח, םיארקנה הלפתהו הרותה תודסומ

 .השרובב ויה םיבר

 םיבורמה הרות-דומלתל תודסומהמ דחא קר  ריכזא

 שרדמ תיב "םייחה-ץע, , -- הלעמל ונייצש הז אוהו השרובב

 םיקוסע ,הכאלמהו למעה ישנא לש םתרותו םתלפת תיב ,הז

 ףרפרש לע םיבשויה ,םיצעל הריסנ-יתבב םיפכ תדובעב

 תוכאלמ ראשו הלגע ילעב ,םטחמ לע םיפופכה ,רלדנסה

 ינפל ברעו רקוב ויה םיסנכתמ הז שודק תיבב .תוכרפמ
 רבד עומשלו ללפתהל ,הנממ םתריזחבו םתכאלמל םתאצ
 ויחב ןעש) רעטפא יכדרמ ומשש בדנתמ דמלמ יפמ הרות
 -קוח,ה רפסב םהל היה ןכומ "םידומילה תינכת,, .(םייחרזאה
 תבש לש תועשה ;רוביצב םילהת ורמא רקובב ."לארשיל
 םג ויה הרותה יציברמ תובא יקרפ,ל ושדקוה צ"החא

 םהירבד תא לבתל ודמלש תובישיה ידימלת ןיבמ םיבדנתמ

 .םילודגה םהיתובר יפמ םועמשש תודיגמ ירמאמב

 "ואנקריב,, זוכירה הנחממ והשמ

 .תויחל --ינשהו תומל הצר םהמ דחאש םידוהי ינשב השעמ

 חולשמ, ללמוא עסמ ותוא לע רפסל יל שי הברה

 ונממ קלח קר ריכזא .(הדמשהה ירק) 'הדובעה תונחמל

 ואובי .השרוב ידוהי תואמ ךותמ םידוהי ינש יל רחבאו

 ישש םויב ונעגה תובכרב .עזעזמה רופיסב וכישמיו םירחא

 דימ .ץיושיואל ןושאר םויב ונכשמה םשמ .ואנקריבל הלילב

 ונאצמ םג םש .תילאמשה דיב עוקעיקהו המשרהה הלחה

 םינש ויה םהיניב .ןכל םדוק ועיגהש השרוב ידוהימ המכ

 הדריש המהדתהמו םהייחב הלחש הרומתהמ ולבלבתנ אלש

 -םחורי) קילג םחורי .םהינפל רשא תא ועדי םהח .םהילע

 םיריעצ םישנא ןיב ומצע תא עתפל האר (סבייל-לארשי

 הנושארל הליג ינזאב .םינקזה ןיב תויהל ונוצר תא עיבהו

 וליחתהו השרוב ישנא תעידיל רבדה תא יתרבעה .וצפח תא

 לולעש הזה ןכוסמה דעצה תא השעי אלש וינפל ןנחתהל

 תומל ינא הצור, :ןושלה הזב יל הנע זא .וייחב ול תולעל

 ךלה .םייתשו םיעבש ןבכ ,ןקז םדא"ןב ינא .'םישודק תומ

 -יבעהו ותשקב האלמתנ דימ ...ינעה תא ול עיצהו ןיצקל

 ...והור
 ךפהה תא הגה (הפיחב רטפנ) ץיבודיוד ריאמ רזעילא

 ךכיפל .םייחב ראשיהלו תויחל טילחה אוה : ומדוקמ

 שופיחה לדגו םישנאה תא ןיימל ץיושסואב וליחתהשמ

 ונתא תכלל ונוצרבש רמאו ונילא שגינ ,הכאלמ ילעב ירחא

 וניבא תכאלמ קחציו ךורב ,ייחא ינשו ינא .ךלנ רשא לכל

 -רעזייל עידוה ןוימב .ונל הריהנ תורגסמ םגו תוחפנ ,ונידיב

 ףירצל ונתא חקלנו ודיב חילצה רבדה -- אוה חפנש ריאמ

 ץיבולגל ונתוא וחלש םימוי רחא .ונחולשמל וניכיח םש .רחא

 םירטק ןוקיתל לודג הכאלמ תיב היה םש .היזילשבש

 תיבל ונורסמ המש ונעיגהב .המחלמב וקזינש תונורקל

 ןותחתה קלחה ןוקית -- ושוריפש ,'18 יירעטסניימ, הכאלמה

 לביק םישנא 4 לש תווצ .קלד תרבעהל תונרטסיס-תונורקל

 ויה םיחמומ ונילע םינוממה םינמרגהו ליאוה .ולופיטל ןורק

 הדובעה תליחתל תובוצק תועש ונל וצקה ,הכאלמ התואל

 אל ,תיבהמ דוע עוצקמ ילעב ונייהש םרג ונלזמ .המויסו

 הדובעב .ונתווצ ךותב ץבתשהל ריאמ רעזייל לע התשק

 ףאו הדובעה ילכ לע חיגשהש אלא דבע אל םנמא תיעוצקמ
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 ותחונמו ודיב חילצה רבדה .השעמ תעשב ונל םשיגה

 בשוי ינמרג להנמ ותוא הליגש דע םימי שדוחכ הכשמנ
 תוצרמג תוכמ יווילב ,הרבחה ךותמ ואיצוה דימ .לטב

 והונשרד וליפאו וילע וגרעטצח דאמ .רחא וקל והוריבעהו

 ונתנ םנמא .ונתדובעב דאמ ונל אוה "רסחש,, תויה ,הרזחב
 ריאמ רעזיילל רוזעל וניצר ,ועוצקממ חתר ,רחא םדא ונל
 תווצה שאר יתייהש ינא .הנכסמ וליצהל םגו שפנו בלב
 ישנא 5 ונייה הז םוקמב .ונילא וריזחהל ינמרגה לא יתננחתה
 דחא דועו ריאמ רעזייל ,חפנה בייל ינב תשולש :השרוב

 :םיערה וישעמ ללגב ומש ריכזהל יאדכ אלש 'סירעטיר,המ

 עוצקמ לעב ונניאש ריאמ רעוייל לע ןישלהו ךלה אוה

 עדונ יל דסח הטנש ינמרגה יפמ .'וכו היה ינגרוב תיבבשו
 םישנא רפסמ יתאצמש דע יבלב רבדה תא יתרמש .רבדה יל

 םאש ותוא ונרהזהו ופירצל ןישלמה לא ונכלהו םינמיהמ
 .קדצ טפשמ ונמצעב ול השענ -- שיבמה והשעממ לדחי אל

 ויתואלת לבא הקספ הנכסה .ריאמ רעזיילל חנוהו לעפ םויאה
 סירעטירהמ רוחבה ןיאב .תועבצל רבע תוחפנמ :וקספ אל

 :רזעילאל רוזעל ונלוכי -- ץיבונומב הדובעל וריבעה ותוא)
 ויתורוקש דרשמ דייסל וילע לטוה םעפש דע ומוקמב ונעבצ

 אל םהינשלו -- עובצלו םלוסב תולעל היה ךירצו םיהובג

 אל יחא םג .ותדובע תא השעי אוהש יחאמ יתשקיב .ןיכסה

 .תורקה לע תשרבמ ינמיס וארנ ןכלו הדילמ דייס היה
 ותרזע רובע וירוחא לע לביק תונמאנ תוכמ שמחו םירשע
 .הב הפי טלקנו הדובעב לגרתה טא-טא .ריע ןבל הבידנה
 הלעמל הטמלמ תוחישב ונלגלג .יתחתמ ןשי הנישה רדחב
 .ןורחאה עגרל דע רמשמ לכמ וילע ונרמש .ךשוממ ןמז

 סנה הרק םיסנה שדוחב ,רדא שדוח לש ןיכרבמ תבשב

 וממז תא ררוצה עצביש דע םמוקמב ואפקנש םיסורהו

 לע רסמנ ןזואל הפמ .זוזל ליחתה ,שרומרמ ידוהיב
 .הירגנוה תולובגל בוקוז יסורה לשרמה תואבצ תוברקתה

 ריאמ רעזייל יפמ שדוחה תוכרב ונעמש הוקת אלמ בלב
 תרחמל .תוליפתה לכ תא הפ-לעב ללפתהו ונלש ןזחה היהש

 תורצו -- ונדבל ונראשנו וננחמ תא ".ס.ס,ה ובזע תבשה

 ונתויהבו םינסחמה לע וגסרפתה :ונילע ושגרתה תורחא

 תצקמו ולח םיבר ,רוצעמ אלל לולזל ונלחתה םיבערומ

 ילכלכה עפשה םע המילשה אל תקמוצמה םתביק ונתאמ

 וניכיח ...רורחישה ףס לע םהייח תא וקבשו הברק לא אבש

 -- תונחמה ירעש תא ונינפל וחתפ םהו םיסורה אוב דע
 .ךלנ רשאב תכלל

 השרובל התיבה םירזוח

 ,ונתדלומ-תרייעל תודעומ ונינפו לחה לגרב עסמה

 םירפכ ךרד הבישה ביתג תא ונכריש ךרד אל ךרדב .השרובל

 םיצרושח םיינלופה םיחצרמה דחפמ ונחנ תולילב .םיינלופ

 ררבתנו םידוהיב ונשגפ היכ'צל ונעיגהב .ףרטל םירחשמו

 ונאב .זוכירה תונחממ רורחישל םינושארה וגייה ונחנאש

 איהש ,הירטסואל היקבולסוכי'צ ןיב לובגה תדוקנ) יפו'ציל
 ונב וריצפה םשמ םידוהיה .(היסור ילועל רבעמ תנחת תעכ
 ואיבה םג םה .קזחתנו םילחנש דע םוקמב וב ראשיהל

 יוקינ לש םימי המכ ירחא .ונתוא לקש ףאו ונקדבש אפור
 ונועיסהש תינוכמ ונתושרל דימעה םידגב ףוליחו יוטיחו

 תנ היה ןושארה .השרובמ םידוהי המכ ונשגפ םש .טגיסל
 .(לארשיל ולע םלכ) קלופ לשנאו דעירפ המלש ,ץיוועיונ

 איהו הרורב הרטמ ונל ונעבק היפל תפתושמ תינכת ונכרע

 םישבושמ םיכרדב וז תינכת עצבל ךיא הלאשה .השרוב
 ךרדכ ,ךרדב -- התבושת תא האצמ -- הרובחת ילכ אלל

 תבשה העיגה םיתניב .לגרב --  ונייהד ,וניתובא ושעש

 רחא הנושארה תבשה איה היוארש ונאצמ .החונמה התאי
 םימיבכ ץחרמה תיבל ונכלה .הכלהכ הנלבקנש ונרורחיש

 ןמ ונתאצב .תודבעה תמהוז תא ונילעמ ונקרפו םיבוטה

 ונל עדוג ויפמ .(י'שדוס,ה) רעדיו רזעילא תא ונשגפ ץחרמה

 וניסינ .השרובב רבכ אצמנ (הפיחב תעכ) ץמנייטש יכדרמש

 ליאוה .השרובב ןיא ןופלט יכ תואצות אלל -- ותא רשקתהל
 טגיסמ תאצל ונזרדזה -- ויה םירופ ינפל -- ימי םימיהו

 (ינשהו ןושארה) ןמה תלפמ תא גוגחל ידכ השרוב ךאוב

 וניאנש לכ לע -- ונאצמש הזכ תיב -- !תיבהו .תיבב

 םיחתפ ,םילולח תונולח ,ברחנו בורח :וניניטשמו ונגירטקמו

 ררועמ בולע טבמבו ונילא םיפוצ -- 'וכו תותלד ינזוזב
 רודל יוארו םלש טעמכ והונאצמש ידיחיה תיבה .םימחר
 ןכשמ .אפורל ןומולוס םלושמ לש תיב היה יערא תריד וב

 רוסמו קיתו ינויצ ,עירו רבח ,בל בוט םדא וב רדש הז הפי
 ,שדחה ודיקפתל ומצע תא םיאתה -- תווצמ רמושו ועוצקמל
 .האושה ןמ ורתונש הטילפה תיראש תא וילתכ ןיב ןסכאל

 םג .םירופה גח תא ונוגח םג ובו המלחה תיבל והונכפה

 לכש ונל חיטבה דמעמ ותואב ףשנל ונמזה ,היריעה שאר

 לע העמק-העמק ונגלבה .ונילא ורזחוי ודדשנש םיצפחה
 רשא תא שפג ןויוושב עולבל ונל היה השקש אלא ונבאכ

 :(םתיבל םיבשה לכ תמהדת ויהש םיניע-יארממ) וניניע ואר

 תועוצרב ויה תולוענ ,םירכאה ילענ ,רמולכ ,'סעלוטסופ,ה
 -- םירוניס ,'תותילט,מ תורופת תולמש | ,ןיליפת לש
 .דועו ךיל'תכורפ,מ

 ינכוש .םלולסמל םימרוז ולחהו ונילע ורבגתנ םייחה

 םילוזגה םיצפחה .ותיבל רזחו דחא-דחא ואצי ןומולוס תיב

 הרפעמ רענתהל הליחתה השרובו םהילעבל םקלחב ,ובשוה
 .םישדח םייחל ררועתהלו

 (.ש .ג ידיב דבועמ)

 רחמל םתצקמ .תודעומ םהינפ הנא וטילחה אל ןיידעו
 -ושהש ,תשורח יתבב ,םקשמ םוקישב ולחה השרובל ועיגהש
 ןמ וכז ץרמ ילעב םידוהי ,םהמ םלגר ורקע "םיירא,,ה םיפת
 וללה .םירקבל םישדח ולעו וצצ םישדח םינתשרחו רקפהה
 תא ויחה ,תויונח וחתפ "הבחר שפנ,, לש הדמב וכרבתנ אלש
 םתפיאש תא וננעיר םבור בור םלוא .םתיחמ תא ואצמיו רחסמה
 ידוהי ייחב תוילילש תועפות רפסמ .הילעל םמצע וניכיו ןויצל
 ויה העשל ןקרופש רחאמ םלוא םיבר םיתבב וטשפ השרוב
 לארשיל ולע םיברו ליאוהו ,תוטש ךרד הזב ואר השרובב דועו
 .םהל הפי הקיתשה -- השרובב םתבש ימיבכ תויהל ובשו

 יכדרמ ריב רגרבצרו לאומש
 םיכמסמו תודועת תונכה

 ,ל"צז ברהל יתארקנ ,1942 ילוי שדוחב םימיה דחאב

 יל ורפיסו רגרבצרו לשרה 'ר תא ולצא יתאצמ יתאבשכ
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 .תושעל ךירצ ידוהי לכש ,"תוחרזא תודועת,, לש ןינע שיש

 חטשב התיח החפשמהש ,החכוה ךירצ ,הדועתה תא לבקל ידכ
 הסיט ןמלק לש ותולע תנש 1875) 1875 תנשב הירגנוה

 תויוכז תתל וליחתה וימיבש תירגנוהה הלשממה תושרל

 וא :םיכרד יתש י"ע חיכוהל רשפא הזו .(םידוהיל תוחרזא

 והשימלש רידנ רבד היה הזו ,םינש ןתואב םיסימ ומלישש

 תדועת י"ע וא ,הנש 70--60 ינפלמ םיסימ יסקנפ ויהי
 לש התואמצע תזרכה שומימ תנש .םוקמב דלונש ,הדיל
 הדיל תודועת יסקנפ .(18677ב 1-ה ףזוי ץנרפ י"ע הירגנוה
 1900 דע תודיל םושרל וליחתה ללכב זאש ,1855 תנשמ
 י"ע וגהנוה םייחרזא ןיאושנ) 1895 תנשמ םיאושינ תודועתו
 הפיקתה םתודגנתה תורמל -- הלרקו רודנאש לש ותלשממ

 וגיהנה הבש .(555 ףד .בע .צנא םיטנגמהו הרומכה יגוח לש

 וילא ורבעוהש רחאל ,ברה לצא ואצמנ ,םייחרזא םיאושינ
 תעכו ,ותריטפ םוי דע םתוא להינש ,ס-בר םעד לארשי 'רמ

 ובשח הלחתב .הדיל תודועת איצוהל אובל םידוהי וליחתה

 ומצעב רבגתי ,הליהקה ריכזמ רותב רגרבצרו לשרה 'רש
 תורשע הלאכ םוי םוי אובל וליחתהשמ לבא ,תושירדה לע

 ,האר ,תואמל עיגהו רבגתהו ךלה םרזהו ץראה יווצק לכמ

 בייל לאוש יחא לעו ילע לרוגה לפנ ךכו הרזעל קוקז אוהש

 םינותנש ויה ונממ דחא לכ ידיבו םיסקנפב ונקלחתה .דיייה

 לוכאל וליפא ,םימילש םימי ונדבע ךכ .לפיט םהבש םימיוסמ

 תוארל הצר דחא לכ ,םויא היה ץחלה יכ ,ונל ורשפיא אל

 וז יכ ,דובעל היה רשפא יא תולילב .דיב הדועתה תא

 רבע ,יקלטיאה אבצהו היסור םע המחלמה תלחתה התיה

 תוינוכמ לש קסופ יתלב םרז .חרזמה תיזחל השרוב ךרד

 רוא תולעהל ודחפו המחלמל הקפסהו םילייח םע תויאבצ

 בותכש המ קוידב קיתעהל התיה ונתדובע .תולילב הרייעב
 .תחא תוא ףא קוחמל וא ,תונשל אל רפסב

 תודועת ףויז

 ריכמ ,רקי ידוהי השרוב ידבכנמ דחא ילא אב ,דחא םוי

 היה ויבא לצא ,םינשה לכ תיב-ןב ולצא יתייה ,ןכש ,בוט

 הז תא סינכהל יתצלאנ ינאו ןילופ היצילגב דלונש ,בותכ

 התיה תאזכ הדועת .ךכמ םלעתהל יתלוכי אל ,הדועתל

 לבקל היה רשפא יא הזכ רבד ללגבש דבלב וז אלו ,ןוסא

 שקיב אוה .וילע היצטרופד תנכס הפחיר םגש אלא תוחרזא

 תא סינכהל אלו הזמ םלעתהלו הבוט ול תושעל ינממ

 לוכי יניאש יתרמא .הדועתל הבוחב הנכס תנמוטה הקסיפה
 לכ קדוב היהו תודועתה לכ לע ברעב םתוח ברהש תויה

 אוה זאו .ליעוי אל הז ןכל ,האיגש הלפנ אל םא הדועת

 לכה תא וקחמיש ,הלאכ םיימיכ םימ איבי אוהש יל רמא

 חקול אוה יתמ ותוא הארא אל ינאש קר ,רכה ילבל דע

 ,הז תא קוחמל םוקמב ךא ,קחמ אוה .יתמכסה ,רפסה תא

 היה רווע וליפאש וזכ הרוצב הז תא קחמ אוה ,רמאש יפכ

 ול איצוהלו ךכמ םלעתהל רבכ יתלוכי אל .הזב שיגרמ

 יתיארהו רגרבצרו לשרה 'רל יתארק .תשקובמה הדועתה תא

 םיסקנפב םגש יל רמא אוה .ימ עדוי אל ינאו וקחמ הנה ,ול

 .תוקיחמ ויה אל ובש ,רפס היה אל טעמכו תוקיחמ שי  ולש

 הצע ונסכיטו ונבשי .ול וניארה םגו ל"צז ברהל ונרפיס

 אלש ,הקיחמ לכ לע קתפ קיבדהל ונטלחה ,תושעל המ

 ךירצ ירה ,הרתפנ אל היעבה לבא ,הז םדאל הדועת איצוהי

 הברה ויה ךכל ףסונ .הלא םישנאל תודועת איצוהל היה
 ןויערה הלע זא .םתוא ומשר אל ךא םוקמב ודלונש ,םישנא
 יכ ,דואמ ונילע לקהש המ ,תודע יפ לע תודועת איצוהל
 תתל ונלוכיש ,הדבועהו תומשל עגונב םג תויעב הברה ויה
 .ורתפנ תויעבה לכו בצמה תא ליצה םידע יפל ,הדועת

 אלל ויהש םידעה ,תורהצה לכ תא תדרפנ היקיתל ונסנכה

 ,ל"ז ץיבוקרמ שרה 'רו שיפ ןויצ-ןב 'ר .ללכה ןמ אצוי

 םייופש ,האמל לעמ ילואו האמל בורק םיגלפומ םינקז םהינש

 ברה ךירצ היה ילמרופ ןפואב .הטימב ובכש קר ,םתעדב

 תורהצהה לע ומתח םה השעמל ךא ,תודעה תא לבקל ומצעב

 םיבר ולצינ םהל תודוה .הדיל תדועת ונאצוה תאז ךמס לעו
 ...ינמז שוריגמ

 השרובל ועלקנש םידוהיל ףא וקפוס תודועת

 הזה ןמזה ךשמבו םיישדוח ךרעב הכרא הדובעה לכ
 םיסקנפה לע תואקתיפה תקבדה .תיתלשממ תרוקיב התיה
 ונתוא הליצה רדסה יפל תוקיותמ ויהש ,תויודעה תודועתו
 ברה תא ושריגש ומכ ,ה'צרוט שיק רגסהה הנחמל שוריגמ

 םהבש ,םיפסונ תומוקממו ףיסוממו ,הליהקה ריכזמו ושיוומ
 ונתודעל תודוה .הזה רבדב ולפיטש הלא לכ תא ושרג

 לביק אלו הדועת שקיבש ,דחא םדא ףא ראשנ אל ונתישות
 תוכייש םהל התיה אל ללכבש םישנא ונילא ועיגה ןכ .התוא

 הדועתה תא ולביק םלכ ונל ויהש םידעל תודוהו השרובל

 ץיוושואל ךרדה ףוסב ועיגה םלכ ונרעצל יכ םא ,תלחוימה
 .ד"יה

 םתיילגהל המרג םיינועמה דצמ החנזה

 ונמזב .ותוא םיעדוי םניא םיברש ,רבד ףיסוהל ינוצרב

 תורשפאה םהל התיה אלש הלא לכב הלפיטש ,הדעוו התיה

 .תודועתב לפטל עדיה תניחבמ תלוכיה וא ,תיפסכ הניחבמ

 ,הדועתה תא לבקל דחא לכל הרשפיאו לכב הרזע הדעווה

 ,די תעונתב רבדה תא ולטיבו הב ולזלזש ,םישנא ויה ךא

 לגוסמ וניא אוהש ,עדי והשימש וצר אלש ,השוב ךותמ וא

 הרוחשה תבשלו .ןוסאלו החנזהל םרגש המ הזו רבדב לפטל

 .ש"הק לע ופסנו לידנאהה תורעיל תוחפשמה ושרוג הב
 יכדרמ ןב רגרבצרו לאומש םשר

 השרובב החפשמ לש הכרד
 רגרבצריו יכדרמ רי'ב לאומש

 ויה .רפכב תוקיתוה תוחפשמהמ איה רגרבצרו תחפשמ

 םימיה תוברב ודרפנ ךא ,דחא ויה םתלחתה םצעב ,םיגלפ ינש

 ,גלפה לע רפסל הצור ינא .הקוחר התיה םהיניב הבריקהו

 קלחה .רכוז ינאש יפכ ,(ןושארה) רגרבצרו םייח 'ר לש אוהש

 .ןושמש 'רמ אוה רכוז ינאו יל רפיס ל"ז אבאש המ ,ירוטסיהה

 הנש 200 ינפל ךרעב הימולוקמ היצילגמ אבצהמ חרב אוה

 םינושארה םידוהיה ןיב היה אוה ,השרובל םירהה ךרד עיגהו

 < ,דמלמל ומצע תא ריכשהשכ ,קי'צרוחב היה דוע אוה .רפכב
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 ןתחתהו .הרות לארשי ינב דמלל ,זא וארקש יפכ ,"רפלהב,, וא

 ותשא םירמ אתבס םגו השרובב דלונ םייח יבס .השרובב
 כ"ג ץיבוקרמ שרה לש ותוחא התיהש ,ץיבוקרמ תיבל
 ,לקירטמה רפסב .השרובב הדלונ ,רפכב תוקיתווה תוחפשמהמ
 תנשב זאד ברה לצא םידלונה םושיר גוהנל וליחתה ובש

 ךשמהב הז לעו ל"נה רפסב תובר יתשמתשה ינא) 5
 6 ,1 םירפסמב ןושארה ףדב םיאצמנ םהש יתיאר ,(רופיסה
 .הז רחא הז

 תיב תא הנב אוה .םלוכ וריכה (ינשה) םייח אבס תא
 רהזנו לודג רסומ לעב היה אוה .ישארה בוחרב ןושארה ןבאה
 ,רגנה יכדרמ יל רפיס .ולש אל ףסכמ םעפ ףא תונהל אל ו"ח
 לעב רקי ידוהי ,"רלשיט רעד יכדרמ,, ותוא וריכיהש יפכ וא

 ,תורגנה תדובע תא השע אוה ,תיבה תא הנב אבסשכ ,תודימ
 ידכ ,ךרעב ותרוכשמ תא לבקל בייח אוה ברע לכש יאנתב
 םיקידצב ךמות היה ."ריכש תלועפ ןילת אל,, לע רובעל אל
 ,ןבת תלגע תחקל אב היהש ,םהמ דחא אל ,םיינעבו תועיבקב
 םעפ ףאו הפקהב חקל "ייה עלעטילשא,, זא ורמאש ומכ וא
 הרותה לע בשויו רתסב הקדצב קסוע היהש .דועו םליש אל

 ןואגה ידוד םהיניב ,ח'ת לש רוד לדגל הכז .הלילו םמוי שממ
 הברה וירחא ריאשה ,ולסובמ ד"בא ברה ,ל"צז ץכ יבצ בקעי
 ,תוביס ינימ לכ ללגב ,השרובב בר היהש טעמכ ,םירקי םירפס
 לש ההובגה הקיטילופל ךייש רבכ הזו ומצע ינפב רופיס ןהש

 ואסכ תא שרי אוהו םשגתה אל רבדה .יתרטמ אל וזו הרייעה
 | .ל"ז ויבא לש

 'ג ץיוושואב הפסינש ,יכדרמ ל"ז יבא היה םינבה רוכב
 יבוט תעבשמ היה םינשב תורשע .רוביצ שיא היה אוה ,ןוויס

 רמוא ינא המל .להקה שארכ לועב אשנ םינש הברהו ריעה

 תורצו תויעב וליא האר אלו הז תא יח אלש ימ יכ ,"לוע,

 ארקנש דסומה ךרד רבע לכה ,ונתרייעב ורסח אלש ,ללכה לש
 .והשמ דוע ףסוותה ,קיפסמ היה אל הז םאו ."להקה שאר,

 וולנש םידיקפתה לכו אשידק הרבחה לש ישאר יאבג היה אוה

 היה לכה ,ןטק דעו לודגמ םינרבק וא סע'צאלמ הז םא ,ךכל

 היהש ,בל רמו הלוח לכ ונפ הזה דסומלו ,תובדנתהה תרהט לע
 םגש ,םיקקזנ םתסו תופורת וא ,אפור רובע ,הרזעל קוקז

 .הרזע שקבל היכבב ואב םלכ .הרייעב םירסח ויה אל םהמ

 םמוי שממ אלא ,הדובע תועשל לבגומ היה אל דסומה
 ויה םיעצמאהש ןבומכ .דחא לכל החותפ תלדה התיה לילו
 תוניצסה תא ראתל השק .ןודמו בירל םרג הזו דואמ םילבגומ
 וא ,םישרודה לכל תתל םיעצמאה ויה אלשכ ,תורוק ויהש

 ריבסמו עמוש היה יבא לבא .שורדה םוכסה לכ היה אלשכ
 ינאשכ םויה .ראתל ןיאש ,חור ךרואבו םינופה לכל בוטב

 ןיאמ לאושו אלפתמ ינא ,םהה םינמזה לע הרוחא טיבמ בשוח

 לכל חורה ךרוא תאו ישפנה חוכה תא הלאה םידוהיה ובאש

 הסנרפ תוגאד דוע ויה דחא כלל ,ךכל ףסונ יכ ,ושעש םירבדה
 ךכל ףסונ .םתדובע רובע תורוכשמ ולביק אל ןכש ,תימצע

 ,היה אל יונפ ןמז הברה יכ ,יונפ ןמז לכ דמולו בשוי היה
 הצע םשל וילא םינופ ויה םיברה םידיקפתה לכל ףסונב יכ
 ,תואכרעב טפשמ והשימל היה םא וא ,החפשמ ינינעב םתס
 םע ומכ ותיא ץעייתהל םיאב ויה "ץעזגאט,,א ארקנש ומכ
 םלוכלו לכל ותיב קפס ומצע ינפב יטפשמ דסומל שממ ,ד"וע

 .תופי םינפ רבסו ןמז היה
 .רכוז ינאש המ ,רוציקב בותכל הצור ינא ל"ז ימא לעו

 לכ יפב הארקנ איה ,הביבסב הלוח לכל יאופר דסומ התיה איה
 ונפ זא קר אפורב ךרוצ שיש העבק איה םאו ס'יכדרמ האל
 גחבו תבשב הלילב ,הל וארקש העש לכב הכלה איה .אפורל

 תא,, : הילע קעוצ היה אבא ,רכוז ינא .דבל הידלי תא הריאשהו

 היה הזו "םידליה לע רפכה לש תולחמה לכ תא תיבל האיבמ

 ונייה ונחנא "גנגרטניא,, וא הימדיפא רפכב התיה םא .ןוכנ
 םיקדיחה תא התיא האיבה אמא יכ ,בכשמל ונלפנש םינושארה

 אל ה"'בו ,רבוע ינע לכל הסרפ המחלמ הזמ ץוחו .הלש םילוחהמ

 םאה,, הלאשש הלאשה ,סנכנ ינע ,עובק היה רבדה .רסח היה
 ויה אלש ,בלח ירבד םע ןחלושה תא הסרפ יתמו "? רבכ תלכא

 אל םינש הברהל .לכאו ןחלושל בשי ינעהו םעפ ףא םירסח
 ירהו ןויס 'טב דבלב 54 תב ,ריעצ ליגב הרטפנ יכ ,התכז

 .השרובב הנומט איה
 ותשאו ל"'ז קחצי יחא ,לחר ותשאו ל"ז םחנמ יבצ יחא

 הרסנמה לעב היה קחצי יחא .האושב ופסנ םלוכ ,וידליו הנרצ
 .תירוביצה ותונקסעבו ותונדמלב עודי היה ,"רגרבצוו -רקפ,,
 לע ורדוס עוצקמה ישנא ןיב ונמזב וררועתהש תויעבה לכ
 וטגמ םידוהיה תא וחקלשכ ,יל ורפיס .רטכורפ ץרה יי''עו ודי
 לאו וכלת לא םידוהי,, :קעצו ןטק דלי ומכ הכב אוה ושיו
 ,רקש תוחטבהל ונימאת לא ,חבטל ןאצכ םכתוא ךילוהל ונתית
 ונתוא וגרהיש ,בוט רתוי .חבטל ונתוא םיליבומש ,חוטב ינא יכ
 ."וכלת לאו ןאכ

 ס'יכדרמ ףסוי לוקנעי ארקנש ומכ וא ,ל"ז בקעי יסיג

 דימתמו זאמ עודי היה אוה .ץיושואב ופסינ כ''גש הקבר יתוחאו
 להנמכ סרטכורפה לצא םינש הברה דבע ,ברה ורשויב
 ותונדמלבו ,טגיסל ""רטליפש,, חילש רותב ,כ"חאו תונובשח
 הארוה תרתה לביק םגו "םשובה תגורעה,, דימלת היה אוה
 השקה הדובעה ירחא ;הנשמ ירדס השש פ"עב עדי .ונממ
 ורועיש תא דמלל "הרבח שדוח,ל דרוי היה םוי-םוי לש
 לכ ,הבר יכ ותמכחבו .ונמז תא זבזב אל םעפ ףא ךרדבו

 ונממ עומשל היה רשפא םעפ לכו בוט חור בצמב היה ןמזה
 ויתולעמ לכ תא טרפל השק .המיענ החיש לעבו הבוט החידב
 יהת ,דועו דועו ןוילע דסחב ארוק לעב ,םיעג הליפת לעבכ

 .ןדע ותמשנ
 ופסנ ץימניטש רבעלדוי 'ר דכנ לקעי הלעבו לרפ יתוחא

 םיסורה יבשב הפסנש ,בייל לאוש יחא ןורחא ןורחאו ץיוושואב

 יהי תוירבל חונ היהו הרבח בהא .םכחו ח"ת ,קוור דוע היה
 .ךורב םרכז

 אוה .ל"ז קיזייא קחצי ימחו ידוד אוה אבסל ינשה ןבה
 םינשה לכ ,ל"צז ברה לצא יאבג ,ח"'ת ידוהי ,עונצ שיא היה

 לש שוכרה לכ לע יארחאה היה אוה .םילכה לע אבחנ שיא
 והשימ היה םאש יל ורפס םיבר .הזב לפטמ היהו ל"ז אבס

 ,יוגל ופסכמ ףיסומ היה ,םיינעהמ היה הזו תוחנה שקבמ

 הרש יתומחו יתדוד ןכ ומכ .ינעל ןבתה תלגע תא ליבויש
 בלח ,תוקרי רותב םיינעל תונתמב םא .תקדצ השא התיה

 ,תלוזל הרזע םתס היה הז םאו .לכל החותפ התיה תלדה ,'דכו
 לע ורעטצה הברהו הלודגה םתחפשמל םירוסמ דואמ ויה
 תא ןיבי ימ לבא ,םלועב ורזפתהו השרוב תא ובזע םידליהש
 חרכומ ינא ןאכו .ל"ת ,םייחב וראשנ הזל תודוה !'ה יכרד
 היחמל יכ,, קוספה םייקתנ וב א"טילש בייל יסיג לע ףיסוהל

 אוה ץיוושואמ ונרזחשכ .ףסוי לצא בותככ "םכינפל ינחלש
 םא ,לכמו לכב םירוהה םוקמ תא ואלימ ,היחת הטרב ותשאו



 רלה הנינפ יבתכמ

 (ריש) הידוהימ הממושה יתרייע
 (ריש) ןטקה ירפכ

 השרוב התיה תאזכ
 םיזוואה תעור
 השרובב הנותח
 הרקיה יתחפשמ לע
 ב תר ₪ ₪ ₪ ₪ = תונומת
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 זחזל ןזוכ
 צ פ צ מ
 טיטנ התטהחה מ

 סה אגילמיש
 ה ה ש םוסםהה

 םייכםנהדודבלסקהאואחימ
 (:(ש)טפמחסמצןכייספלחנציכב

 א עכיודדוצ ע
 לויסםארורהו

 לפוםהככהאעעאצ

 והדמיט

 ,רטכורפ םחנמ רפסמ הז עטקב תויתואה לש ןחונעיפ לע
 תא וינפל וללוגב יהיו :ויתובית תאירקב וקלח תא ונייצב
 קרו תודדוב תויתוא רמוא ולוכו שדוקמהו יטסימה קתפה
 ןיבה ,תודקונמ ויתויתוא ,ויתורוש יתש לע ןושארה עטקב
 םחנמ .םתולגלו םשפחל יאדכו םיקוספב רבודמ ןאכש ותעדמ
 ,קהבומ קודקד לעבו ץיבונר'צמ ירבעה ןוירינמסה רגוב אוהש
 היה הז עוצקמב ובר) לקו קזח שגד לע וליפא גלוד וניאש
 ם"במר,ה לש ודקנמו ושרפמ ,ץיבוניבר בוד יכדרמ 'פורפ
 אבטצאה לעמ ישארב שמוח דירוה ,תונשלבב קרפ עדויו ("םעל
 ,ןהה תויתואב תוחתופ םהיתולמש ,ויקוספ תא קדוב ליחתהו
 תא הב ףשח אוה :ויניע ורוא םיה תרישבו תומש רפסל רבע
 עיגהש דע שפשפל ךישמה הוקתו דודיע אלמ .הינשה הרושה
 הלגתנ ןוראהו .'ךתולעהב, תשרפב 'ןינונ,ה יתש ןיבש קוספל
 תחמש םחנמ תא אלימ הז יוליג .רבדמב םעה ינפל ועסמב ול
 ראופמה ויבא תיב ןידע יכ ,בר ללש אצומכ ויניעב יהיו הריצי
 דמוע ,ץרא ךרדו הרות ,הרוהט תודהי היה גופסש השרובב
 -תהה .ושפנב תגנקמ דוע םיקולא רבדל ותבהאו ויניע דגנל
 הנפו וילע םיקחודה ויקסעמ ותונטתהב םחנמ חיכוהש תובהל
 ,תרחא הביסמ םג תעבונ ,וימולהימ רחא גוסמ 'םינינפ, יוליגל
 :ןינעה לע םישורפ 'םישרש, תשרפב םייגולאיניג עקרו םעט
 רוד ,הקבר-היח אתבס יפבש תובא תרוסמ יפל ,אוה םחנמ
 ...וילע ארקנ ומשו עימקה בתוכ קידצ ותואל ישילש

 .ןושארה םייח-םהרבא יר

 רמייהטרו הטיימ תינברה לש היתונורכזמ

 (עק'טחוש יד) ''תינטחוש,ה המולב תב

 .טחושה ץמייטש הילדג 'ר תשא

 םדא השרובל עיגה (1705) יששה ףלאל ה"סת תנשב
 הילדג 'ר ובורק הלע ןכל םדוק םינש שמח .םייח-םהרבא םשב

 ולידבהל) ץילרשמ דיסחה הדוהי 'ר לש ודימלת ץיטאימסמ

 האמה ףוסב יח ,"םידיסח רפס,, לעב דיסחה הדוהי 'רמ

 הרובחה ךותב .לארשי ץראל (ג"יה האמה תלחתו בי"יה

 םג אצמנ שפנ תואמ שמחו ףלאכ התנמש לודגה ובורק לש
 'ר םבר לש תימואתפה ותריטפ םע םלוא .םייח םהרבא 'ר

 ברה ידי-לע התלעוהש השודקה הדעה המתיתנ דיסחה הדוהי
 ,שדוקה ץראב תולפת י"ע ,הלואגה תא ברקל ידכ ודימלתו

 הפוריאל רוזחל םייח-םהרבא 'ר ורשב-ראשו הילדג 'ר לע לטוה
 ףסכב ילכלכה םבצמ תא ביטיהל ,תיפסכ הרזע שיחהלו

 לש תסנכ תיבל ךומס שרגמ שוכרל וקיפסה םתא ואיבהש

 השודקל םסרופמה תסנכ תיב ךכ רחא םקוה וילע) ן"במרה
 וא -- "דיסחה הדוהי יבר תברוח, םשב עדונו תראפתלו
 םהיחא תא ררועל וליחתה הלוגה תוצראל םאובב ("הברוחה,,

 'ר .הרפע תא ןנוחלו שדוקה ץראל תולעל םימעה תוצראבש
 וב ,"םילשורי םולש ולאש,  םשב רפס איצוהו רביח הילדג

 הילא הילעל ףיטה ,השודקה התריבו ץראה תראפת תא ראית

 םבצמש ,היתומוח ירמוש ,השודקה הדעה תכימתב תוברהלו
 ףא היהש ,םייח םהרבא 'ר קדב םימיה םתואב .ערו ךלוה

 ואובי םימיל ויכרד תוחרוא ,הדוהי 'ר לש וידימלתמ אוה
 ובוש תילכתב םיקופקפ .ןומרכ תוקיפס אלמ ומצע תא אצמיו
 תואלתה תא ורכזבו ,רעי-ירובד תדעכ וחמב ומזמיז ץראל
 תוביתנהו םיתחתחה יכרדו התולעב הצובקה תא ואצמ רשא
 הילעה ינבמ םיברש תואקתפרה יאלמ םישבושמו םילקלקעה
 הקבנו וחור התפר -- םצפח זוחמל ועיגה אלו םהב ופסנ

 הלעיו ןיציק יבשחמ חור איהו ,וב התיה תרחא חורו וברקב
 ומצע גילפה תואלפה ץקו דעומל ןוזח דוע רשפא וירוהרהב

 ,קדצ-לאוגה תאיבל תופצלו בשיל יאדכ ילואו ,העש יפל
 םכילויו םהירוזפ תוצרא לכמ לארשי יחדנ תא סנכל ררועתיש

 םייח-םהרבא 'ר אוה הלעי זא -- םתדמח ץראל תויממוק

 תתרמ ובל .ושאר לע םלוע תחמשו הנירב ןויצל אוביו תינש
 ,ויתובשחמ תוכרעמ יוניש רבד תא לודגה ובורקל ועידוהב היה
 לע ,ורבדב האצי ושפנו הילדג 'רל םרג בר בבל ןוהמתו

 וריצפהל ףיסוה אל לבא ,ופיקה רוצע רעצו וז תילרוג הטלחה
 תטיקנבו הפ-לעבו בתכב ,ובורקו ודידי תחטבהב קפתסהו
 לשיפ-םירפא ןב ץמייטש הנוכמה םייח-םהרבא,ש ץפח
 ןנוחיו ושפנ תאשמ ,שדוקה ץראל בורקב הלעי הנח-הצנירפשו
 התשקו םירבחה ינש ןיב הדירפה התיה תשגרנ ."הרפע תא
 םייח םהרבא 'רו ץראל הלעו בש הילדג 'ר .השירפה םהילע
 חרזמל םא יכ שמש-חרזמל אל לבא ,החרזמ אוה ףא הנפ
 תלשוש םע תובירמב תכסכוסמה הירגנוהב עוקת ראשנו םימעה

 חנוהשמ .גרובסבאה תיב ינפל ךולמל ומדקש גרבנבאב תיב
 ךישמה יצוקאר טוירטפה ךיסנה םירהש דרמה סנ תובקעב הל
 רה הבג -- םשו -- השרוב דע עיגהו החרזמ-המדק ויעסמב

 :ודירפה םירה ינש יכ דבלב דחא רה אלו הילדג 'ר ןיבל וניב

 ? הילע התיה המ תולעלו בושל החטבהה .פולסירפהו סורטייפה
 ויאצאצמ דחא ידי לע התוא םייק ןושארה םייח-םהרבא 'ר
 ,השרובמ אוה ףא ץמייטש םייח םהרבא 'ר אוהו יעיברה רודב
 הז ישילשה םייח םהרבא 'ר .טחושה הילדג 'ר לש ויבא

 ונומש תואקתפרההו 19-ה האמה ףוסב לארשי ץראל הלעש
 -- ישילשה םייח-םהרבאב ומייקתנ ןושארה םייח-םהרבאל
 ונב ידיב ריאשה ןיסחויה רפס תא ,ןכמ רחאל הנש-םיתאמכ

 תמחלמו הלמראתנ המולבו ומלועל הילדג 'ר ,ךלהשמ .השרובב
 אתבסה הכלה -- היתוארומ לכב הצרפ הנושארה םלועה

 תא בוזעל ונוכיה תעב ,וב הצעיתהו השרובמ יברל המולב
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 -  ינפ תמגמו ("יבר רעשרוב,,) וילע ארקנ ומשש רפכה

 רוכמל התיה ותצע ,המולב הלאש 1 תושעל המ -- התשפדוב

 ילואו) הלעב לש היתובא תובאמ השריש תיב ותוא ,תיבה תא

 תיבל בשתו ,תותימצל (ןושארה םהרבא לש ותיב םש דמע
 תרצונ ,רמיהטריו תינברה ,התב אטיימ) ,השיורטניאל היתובא

 (וז הצע לע יברל אניט הבלב הרטנ ,וז תיתחפשמ תרוסמ
 ףלק לע הליגמהו .המע הדירוה ןיסחויה תלגמ תא -- התדרבו

 רחאל ,ריהב בתכב םימושרו ויה םיבותכ .הרשכ המהבמ יושע
 ץראל תונוגרעו תוהימכ ןיפוסיכ תוגופס תולענ ןילימ תמדקה

 םהיתונבו םהינבו תוהמאו תובא לש םהיתומש ,השודקה
 וידיבש ,הילדג 'ר ונב ךרד ,ןילבולמ ם"רהמה דע וסחיתהש

 הילדג דע שדוקב הלעמל הכשמנש התיה ןיסחוי תליגמ

 תיראש לש הפסאמו ןברוחה ירחא הדוהי לש הלשומ) םקיחא ןב

 ימיב הרותה רפס תאיצמ תעב היהש הז םקיחא (הטילפה
 החלשש תחלשמה ירבח ןיב היהו איבגה והימריו ךלמה והישאי |

 םירבדה רשפ םהל דיגתש האיבנה הדלוח לא ךלמה םעטמ

 טושפ תיב ותואב ./ה תיבב ואצמש הרותה רפס ירבד לש
 דחא וב ויה םירדח ינש -- ןימוי קיתע תיב ,השיורטניאבש
 .תונורכז רומישל דעונ ,"ריקלא,,ה -- ינשהו םירוגמל שמיש

 בושחהו ותטמו ואסכ ,הילדג אבסה לש ונחלוש דמע םש

 תובג וטלב ויפדמ ךותמ .םירפסה ןורא -- וללה םיטיהרבש

 תורמגה הלא ,ןהב םיצנצנמ םדואו ןבולש םיקהוב-םיקוחש

 .גרבמל סופדמ תונשונה
 הלמש,,ה םהיניבו ןורא ותואב םרודיס לע ואב םירפס דוע

 תליגמ התיה תחנומ וכותבו םיטחוש לש םרפס אוה ,"השדח

 השרובל הירגנוה ךרד ןילופמ הדדנש ,אבס תיב לש ןיסחויה
 לצא השיורביוא תבישיב ודמלב ש"הוכ .האב השיורטניא דעו
 ,דדנ ,הילא הדומצה העד-הרויו ןילוח תכסמ רגאה ם"מרה

 תא דומלל ידכ אתבסל ,השיורטניאל ,ותושרל ארמג ןיאב
 םתעדל ,הבישי התוא ידימלת תאמ ושרדנש ארמג יפד תשלש

 םעפ .המכשהב ישש םוי לכ םייקתהש ,יעובשה ןויסנל פ"'עב

 תרבעה ידכ דע ןירותסמ אלמה רדחל ילא אתבסה הסנכנ

 אבטצאה לעמ רפס הפלש ,וכותב תויורשה יתומצעב דער

 התוא יל התארהו ןיסחויה תליגמ תא וילע ןיבמ הטמשו

 הז דוס ףושיחל יבל תא יתתנ אל .הדיב התקיזחמ איהשכ
 הז םיבוקנה תומשה תמישרל הבר בל תמושת יתשדקה אלו
 ,המישנל ריואכ יל הצוחנה ארמגל ןותנ היה יבל ,הזמ הלעמל

 ידכ ארמגה תלאשהל תצרמנה יתשקב תא חטשאו זוע רוזאאו
 תע לכב ירוגמ רדחב הב דמלאש ,השיורביואל יתא האיבהל

 יתלב לכואמ תושושתה ילגר תא תתכל ךרטצא אלו ,הצראש

 -רטניא דע םירטמוליק המכ לש ךרד ,"םימיה,, לש קיפסמ

 ןיא תעכ .תישילש התיה הבושתה :ןוהמיתב יתיכוה .השיו

 אתבסהש ינפמ םא :בוריסה תביס תא ימצעל ריבסהל ידיב

 ,לש אמאל תגרוח םא יכ התיה הרישי אתבס אל המולב

 ,ןובזעה תשודק תאפמ וא .יתימאה הדכנ יתייה אל אליממו

 אהיו ,ןיע וב טולשתש התצר אלו וילע הרמשש הלעב ןובזע

 ומשש ,ןושארה דכנה -- הכ םאו הכ םא .דכנה ןיע וליפא הז

 ס"שהמ תחא תכסמ ול ןתינ אל ,וילע ארקנ אבסה לש ןושארה
 שעהו ,ןיכפוה ול ןיאש רפסכ ןוראב היה חנומש ,אבס לש

 ידוהי תא ררצ ררוצהו םימיה וכרא אל .תומש וב םישוע קקמהו
 םכותבו םהילע איבהש הומכ התיה אלש הרצב שרומרמ

 הליטהו הסג דיב התיבמ הקיתהו אתבסה תא םג םהיניבו
 שדוק-ירפס רתיו ס"שה .שאב םיכלשומה םישודקה ןיבל

 הדמחה תלוגס-הלגמה .םיאמט דיב ובאתסנו תוצוחב ובחסנ

 הרקיתה יתחפשמש תראפתהו הלודגה תומש םע הילדג תיב לש

 דבאתו הדובכ רסויו הידע דרוה ,תותפשא הקביח -- םהב

 הנובלע תא עבתיש ימ -- הרהטו השודק-ירפס ראש םע

 הרותה ידמול ןובלעו הנובלע םג עבתי אוה -- הרות לש

 ןטקה ראש דוע -- .המימשה תובהלב ולעש היתוצמ ירמושו

 םימת שיא טחושה הילדג לש וינב ריעצה םייח-םהרבא אוהו

 ,םולשב אציו הגירהה איגל דרי ,יה רבדל דרחו ארי וישעמב

 .וימע לא ףסאיו וחכ וב דמע אל םינקירמאה הנחייריי אלא





 רלה הנינפ יבתכמ

 (ריש) הידוהימ הממושה יתרייע

 (ריש) ןטקה ירפכ
 השרוב התיה תאזכ
 - םיזוואה תעור
 השרובב הנותח
 הרקיה יתחפשמ לע
 ב 2 ₪ ₪ ₪ ₪ = תונומת
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 ץ"רת תבט י"ח רטפנ ל"צז סאה דוד 'ר אבסה

 םיתיזה רה לע ותחונמו

 ה"ע סאה לירעפ תרמ אתבסה לשו ל"צז סאה דוד 'ר אבסה לש תובצמ

 ל"ז לאומש 'ר םנב ללפתמ רבקה די לעו ,םיתיזה רהב םדובכ תחונמ



 209 השרוב ןווכז רפס

 (ךרועה תרעה)

 תלהקמ ואצומ היבא תיב .רגרבצרו הנינפ לש התחפשמ
 דוע תכשמנ הינבר תלשושו זנכשא ץראב רשא גרובצרו

 ןהיכש ,ילתפנ 'ר היה םינברל ןושאר .18-ה האמה תליחתמ
 תוהמאו םירעב ראפ ונהיכ וז החפשממ םינבו וז ריעב ברכ

 הבר ,יכדרמ 'ר ברה לש ונב ,וז החפשממ דחא .לארשיב
 ול ודלונ םינבו השרובב בשיתהש השמ ''ר היה אקארק לש

 קחצי 'רל .םהרבא 'רו ,םייח 'ר ,בוד 'ר ,קחצי 'ר :םהו םש
 השאל אשנ) ריאמ-ףסוי 'ר :םינב השלש השרובב ודלונ

 יברה (השיורטנואמ ץנאג לשיפ םירפא 'ר תב לידניירב תא

 .דחא דועו המלש 'ר יבא ,ץרעה-םייח 'ר ,השיורטנואמ

 הרקיה יתחפשמ לע

 רגרבצרו תחפשמ

 האושה תדירש -- ינא רשאכ ינתפפוא שדק תדרחו טטר

 רגרבצרו תחפשמ -- תראופמהו הלוגדה החפשמל רצנ --
 יתחפשמ לע חצנ תרכזמל ןורכז רנ הזב ביצהל הצור -- ל"ז
 .דוע הנניאש הרקיה

 ינורג תא םשו ילע רבג רשא םלאה תא ינא השיגרמ

 השיגרמו םינוא ןיא ינא תדמוע ,ומדנ ,ורצענ יתובשחמ ,קנחמל

 תראפתה תא ראתל ידכ םילמה יא -- יתפש לד תא ינא

 ןימוי תקיתעו סחי תחפשמ -- ונתחפשמ תלודג לש דוההו

 ווה ,אנד תמדקמ השרוב תא וראפ ,שדוק יררהב םדוסי רשא
 .הרדה הוויז הדוה תא

 תולעבו תועודי תוחפשמ שי ירה השרוב רפסב רבודמ םא

 ילבמ הרייעה תא ראתל וא היתונורכז תא תולעהל ןיאש םש

 השרובב תוקובדו תוזוחא ןה רשא ,הלא תוחפשמ ריכזהל

 -לשב הקובדו הזוחאה הליתפכ ,ןהב הקובדו הזוחא השרובו

 הרושק השרובו השרוב לש הרובטב םירושק םה ,התבה

 ,םיתבמ הרואכל היושעה ,השרוב תא השע ימ יכו ,םרובטב

 ,תיאליע השרובל ,הרייע לככ הרייע "וכו תויונח ,תובוחר

 םידיגו רוע השרובל םקר ימ ? ןכותו ךות תאלמ ,הבגשנ

 ימוחתמ קחרה ,קחרה ןיטינומ הל ואציש דע התראפת תא הנבו

 ורזפ רשא הימכחו הינקז ,הלאה םישנאה אל םא ? היתולובג

 הלאה םישנאה .םתקדצו םתמכח ,םתרות תא הבידנ דיב הילע

 וציברה ,םעה תובכש לא ודרי הלעמלו םמכשמ ויה רשא

 השק לכל ובישקה םהינפ רואמב .הישותו הצע ,המכחו הרות
 .םתחמשב וחמשו םבאכ תא ובאכ ,ורזעו ודדוע ,ומחנ ,בל

 קלחכ ויהנ םהש דע .אמלעד ילימב ומכ אימשד ילימב וכירדה

 ,יאשרובה ףונה תא ווהש םה םהו הרייעה לש דרפנ יתלב

 .השרובכ העודיו ראותו םש תלעבל הרייעה התיה םתוכזב רשא

 לי''צז רגרבצרו קחצי 'ר

 ןיידה קחצי 'ר וינפל ךלהש ומשב כ"'חא עדונה) קחצי 'ר

 .ל"צז השמ 'ר ויבאל דלונ (השרובב ןושארה ןיידה 'יה רשא

 האריו הרות וברקב גפס ותוקני תעמ רשא רענ רכנ ויללעממ

 .וידומלב ליח השעו
 .הלילו םמוי הרותה דומלב עקש ל"צז  קחצי 'ר

 ר"ומדאה ,ל"צז ריאמ ףסוי 'ר לצא האריו הרות דמל רתיה ןיב

 ררוגתהל ראשנו השרובל ןתחתה רשא ,אקניפס תיבל ןושארה

 תומוקממו השרובמ םיניוצמה םירוחבה וטקלתה וביבסמ ,המש

 .האריהו הרותה תולעמב תולעל םימיכ תוליל ומשו םירחא

 בייל המלש 'ר דימלתה תא ןייצל שי הלאה םידימלתה ןיב)

 ,הרותב לודגכ םסרפתה םיאבה םימיב רשא ל"צו קאבאט

 ךרע,ה ורפס םש לע םסרופמו טעגיסב ץ"מודכ שמיש רשא
 ,("יש

 המכחב ,הרותב לודגו ךלוה ךלה ל"צז רגרבצרו קחצי 'ר
 ותיב תונל לחר עטנעי תרמ וגווז תא אשנ ,םימש תאריבו

 הלהאב בשיו הרהטבו השודקב םתיב תא ודסי התיא דחיו

 לבא ,חילצמ רחוסל 'יהו וידי תא חלש רחסמב םג .הרות לש

 הרומ תויהלו תוניידה סכ לע הלעיש ךכ ובבס םימשה ןמ
 .לארשיב הארוה

 ,קחצי 'ר השענ םואתפ ךיאו ! הז עיתפמ דעצל םרג המ

 םימרוגה ויה המו ?ךכל ועינה המ 1! ןיידל חילצמ רחוס

 רשיה האב ןייד תרותב ותונמתה יכ ונתחפשמב עודי !רבדל

 אצינזיומ ילדנעמ 'ר ר"ומדאה שודקה ובר לש ושדק יפמ

 תוגמתהל םרג רשא םירבדה עקרו ."קידצ חמצ,, לעב ,ה"הלצז

 ויה םלוככ םבור הישנא רשא ,השרובב :ןמקלדכ 'יה תאו

 ברל הנמתנ ,ה"ללצז אצינזיומ ילדנעמ 'ר ,םברל םירושק

 ,זנאצ -- ץישפור דיסח 'יהש ל"צז ןאמדלאוו יבצ בקעי 'ר

 םעפב םעפ ידמ יכ רעשל שי .(1855) ו"טרת תנשב תאזו

 ךיא לבא ,הז עקר לע ותדע ישנאו ברה ןיב םיכוכח וצרפ
 .תחא הפיפכב ומייקתה אוהש

 ברה ןיב םיסחיב רומח רבשמ ץרפ (1870) ל"רת תנשב

 ץינזיוו ידיסח םלוככ םבור בור ,רומאכ ,ויה רשא ותדע ןיבו

 םתוקבד בורמו "קידצ חמצ, לעב םברל דאמ םיקובד ויהו

 דחא) ''חמצ,, 'ירטמיג "םחנמ, םרמאב 'ד חישמל והומד
 ץינזיוו ידיסח תדעמ 'יה אל רשא ברה .(חישמ לש תומשה

 םירבדב אטבתהו הז דגנ דאמ הלודג תופירחב ץצוח אצי

 עגפ ברה יכ ואצמ ץינזיוו ידיסחש דע ,דאמ דאמ םיפירח

 ץינזיוו דיסח -- םהלש שיא תוארל ןכל וצרו שודקה םברב

 רצב ,ןיידכ תוחפל ברכ אל םאו הארוהה סכ לע בשוי --

 רחבי אוהש ה"הלצז "קידצ חמצ,ה שודקה םברל ונפ םהל

 רגרבצרו קחצי 'ר לע ויניע םש אוהו הארוה הרומ םהל
 אלפומו גלפומ ח"ת הז םע דחי לבא רחוס םנמא 'יהש ,ל"'צז

 ותקדצב עודיו האריהו הרותה תולעמב רתכומ ,הארוהב

 הונע ךותמ .שודקה וברל ברוקמה דיסחו קידצ ,ותונתונעבו

 .הארוהה לוע תא ומצע לע לבקל ברס

 םה? הנע ,םברל 'ינשה םעפב ץינזיוו ידיסח ונפ רשאכ

 הרומל םכל 'יהי אוהו רגרבצרו קחצי 'רב םכל יתרחב ירה

 קובד 'יה וילא רשא ובר ירבדב רבכ האר תעכ .הארוה

 לבקל תואג הככו הל ברסל לוכי וניאש הדוקפ ,שפנו בלב

 וירחסמ לכ תא וירוחאמ בזעו הארוהה לוע תא ומצע לע

 .הארוהלו הרותל ויתותע לכ תא התעמ שידקהו

 דמח ירוחב ופסאתה הב הבישי חתפ הארוהה סכ םע דחי

 אוה .ויפמ הרות דומלל םירחא תומוקממ ןהו השרובמ ןה

 האריהו הרותה יתמב לע םתוא הלעהו וידימלתל דאמ רסמתה

 םיקובד ויה םה םגו וידימלתל שפנו בלב רושק "יה אוהו

 .ץרענה םברב
 ' םינשבו םינשב תורשע הארוהה סכ לע בשי קחצי 'ר
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 תולעמב הלעתהו ותרות לע דקשו םימיכ תוליל אוה השע הלא
 דומלל רשפא הרותב ותונדקש לע .תודיסחהו האריה ,הרותה
 לכ רשא ,ה"הלצז השרובמ ר"ומדאה ,לסחנפ 'ר ירבדמ
 לש הפצרה םג יכ רמוא 'יה ,ןיידה קחצי 'רמ רבדש יתמיא
 .הרותב האלמו הגופס קחצי 'ר לש ורדח

 ירמא, םשב ס"ש לע רוביח וירחא ריאשה קחצי 'ר
 ורסא םויב יח לכל םייח קבש ל"צו ןיידה קחצי 'ר ."קחצי
 .(1903 -- ג"סרת ןסינ ג"כ) חספ לש גח

 םיארי ,ח"ת ,ךרובי םירשי רוד וירחא ריאשה קחצי 'ר
 יבר ןיעמ 'יהש ל''צז רגרבצרו ריאמ ףסוי 'ר םשארבו םימלשו
 .לי''צז רגרבצרו ץרעה םייח 'ר ינקז תאו ,הוושיוו רטניא ידיסחל
 "להוא,, ומיקה יכ הדבועה דיעת ל''צז קחצי 'ר לש ותקדצ לע
 תא ךופשלו ונויצ תא דוקפל וברה השרוב ישנאו ורבק לע
 םייח 'ר יבס םג םינכוש הז להואב .אוצמ תע לכב םשחל ןוקצ

 .ל''צז בייל 'ר ונבו ל"צז ץרעה

 .רי'היכא ונתחפשמ לכ לע ןגת ותוכזו ךורב ורכז אהי

 ל'צז רגרבצרו ץרעה םייח 'ר ינקז לע

 ויבאל השרובב דלונ ל'"'ז רגרבצרו ץרעה םייח 'ר ינקז

 וידי לע םימ קצי ,לדג רשאכו ל"צז ןיידה קחצי 'ר לוגדה

 דרחו םיקלא ארי שיא ,ותקדצו ותרות בור תא לביק ונממו

 ,ונוכשי וב המכחו הרות ןכות אלמ ,תווצמו הרות רבדל

 םלוע תוכילה עדוי ,אלפנ רומוה שוח לעב ,םוצע חקיפ שיא

 םינפ רבסבו וינפ רואמב םדא ינב לכ לבקמ ,ןיסומנ לעבו |
 תא וינפל ושרפ רשאכ הישותו הצעמ ונהנ םיברו תופי
 סנרפתה וייח ימי לכ .םחיש ירמ וא םהיתוגאד ,םהיתויעב
 לע .םיפעוסמ םיקסע לש תונובשח להינ רשאכ ויפכ עיגימ

 יכ 'ימופב אלגרמ 'יהש ךותמ דומעל רשפא ותקדצו ותולדג

 רבועש יממ רתוי אל וניה ב"הועל ז"הועמ ולצא רבעמה
 הנש) םירופ םויב בוט םשב רטפנ .ינש רדחל דחא רדחמ

 .השרובב (העודי יתלב

 ל"'צז המלש 'ר רקיה יבא

 ויבאל (1888) ה"מרת תנשב דלונ ד"יה המלש 'ר יבא
 המלש תוירבה יפב ארקנ םנמא היה ךכו) ל"'ז ץרעה םייח 'ר
 ,ותונייטצהב היה רכינ ותודלי רחש זאמ (ס'ץרעה םייח

 הכז אוה ,ותרות לע דקוש ,תונידעו תולענ תודמב ,ותוחקפב

 ןיידה קחצי 'ר ,לודגה קידצה ובס לצא דומלל ,דליכ ,ןיידע

 'ר םסרופמה ןואגה לצא הרות דמל רוחבכ ,ךכ רחאו ל''צז
 (ל''צז "בקעי לגי,,ה לעב אוה לקעי 'רכ עודיה) בילטוג בקעי

 םנמא ,שיא ,ןירוא רב ,ודיב ודומלתו שיאל לדג רשא דע

 תולענ תודמ לעב ,תוכילה םיענ שיאכ עודי לבא ,תכל ענצה

 תומכחב םג ול בר וידי ,םימש אריו רשי לכש לעב חקיפכו

 לעבו ראות הפי שיא ,הובג היצניגלטניא תמר לעבו תויללכ
 .אלפנ רומוה שוח

 אל רשאכ הרצ תותעב םג ותוא שטנ אל הז רומוה שוח
 הז קשנב תופוכת שמתשה תאזה תעב םג וקלח וילע רפש
 דגנ ןגמה תמחלמ תא םחלהלו הנידעה ושפנ תא ןיזהל ידכ

 ןמ 'יה ובל בוטו תוירבל חונ 'יהה אוה -- םייחה יעגפ
 ויתופקשהו ויתונורקע ,ותעד לע דמוע ךדיאמ לבא תומסרופמה

 לע ןתיא דמעו לובג העדי אל הז ןינעב ותונשקע .םייתדה
 ףיקשה עיגה הילא הובגה ותגרדממ .שימלח רוצכ ותעד

 -- "םייח,, םינכמ ונא רשא -- ימוק"וגארטה הזחמה לע אוה

 ליבומה רודזורפ -- ףולח רבו יערא רבד -- רבעמ תנחת ןימכ
 תומדא ילע םהב הסנתמ םדאש תונויסנהו םירוסיהו ןילקרטל
 םלועל ורישכהלו וקקזל ,ופרצל ידכ אלא וילע םיאב םניא

 .תמאה
 םייח התיא יחו ל"ז סאה אזיור ימא םע רשוא ייח יח

 תיגארטה הרוצב ודרפנ וב ןורחאה עגרה דע םירשואמ
 .ץיושואב

 הריפת תונוכמ תריכמל קסע ול חתפ ותנותח ירחא

 ודמע וינוק :גוח רשאכ ןכו תוכילה םיענ שיאכ ,םימולשתב
 חיטבהו םישרש וקסע הכה ,ותורשי תא וב ריכהל הרהמ דע
 הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע .גושגשו החלצה תתל

 ,םיאלפ דרי וקסעו לגלגה וילע ךפה (1914) ד"ערת תנשב

 ,ויתונוכמ תרומת לבקל אוהש ךיא חילצה רשא ,הרומתה)

 ןיא רשא ,תורינ תומרעל ,ספאל הכפה םימולשתב םאיצוהש
 ודרי ויקסעב עיקשה רשא ונואו ונוה לכו ךרע לכ ןהל

 .ללכ הסנרפ אלל וראשנ ירוה ךכ ,(ןוימטל

 הסנרפל עיגהל תונויסנ ינימ לכ הלא םימיב הסינ ל''ז יבא

 האבה הדבועה) .םינפ ול הריאה אל החלצהה לבא ,איהש לכ
 רבדה רשאכ ותעד לע הדימעהו ןתיאה ויפא תא תניפאמ
 ינש וילא ונפ הלאה םישקה םימיב רשאכו ,ושפנ רופצב עגנ
 תשרח תיב תשיכרב ףתושכ םהילא ףרטצהל ול ועיצהו וידידי

 יכ עדי רשאב ל"ז יבא ךא ,עפשב הסנרפ חיטבמה ,קינקנל
 דרח יתד אל םוקמב וניה הז תשרח תיב לש ואצמה םוקמ

 הרותה חורב וידלי תא ךנחל לכוי אלש ,וידלי ךוניחל דאמ
 אלו לכו לכמ תאזה העצהה תא החד -- אוה ותפקשה יפל

 קסעה תא ודסי רשא ויפתוש .הילע בושחל וליפא הצר

 ל"ז יבא ךא ,רשועו ליח ושעו הבר החלצה ורצק ,וידעלב
 ענכנ אלש ךכ לע רעטצה אל םלועמ וינפל רשא תא עדיש

 .(הז השק ןויסנל
 וילע ואבש ,םישקהו םירמה תונויסנהו רוסחמה תורמלו

 תבזמ-לע ול רשא לכ בירקהו הבהאב לכה לביק ,לג ירחא לג

 .ינחורה םדיתע לעו וידלי ךוניח
 אללו תוסנרפ ינימ לכב זוחאל וידי חלש ל"ז יבאש ירחא

 הסנרפ ,ינחורה חטשב הסנרפ התעמ ול רחב ירה החלצה
 םמוי הגהי ותרותבו 'ה תדובעב קוסעל םג לכוי הדי לעש

 .יהל שדוק ןאצ ערז ךנחל ליחתהו הלילו

 ףוגב הילא רסמתה ,השדחה ותסנרפל לגתסה הרהמ דע

 הליג ןאכ םג ,ובל םוח לכב וידימלת תא ךנחל ליחתהו שפנו
 תא ךנחל ליחתה וכרד יפלו ךוניחה הדשב תוירוקמ תוטש

 םברקו םכירדה ,תונידעבו ךורב ,הבהאב ,םעונ לקמב וידימלת
 תרבסהב התיה ודומל ךרד .ש"יו ץרא-ךרד הרות םהב שירשהו

 אוה .הצילמבו לשמב וירבד תא לבתמ רשאכ תוריאמ םינפ

 וידימלת םגו וידלי לאכ הבהא תותובעב וידימלת לא רשקתה

 יל ןמדזמ םיתעל .הביחו דובכ ול ושחרו הבהא ול ובישה

 לע םיעוגעג ךותמ םיקפרתמ םהו ל"ז יבא ידימלתמ שוגפל

 וגפסו ל"ז יבא ינפל ובשי רשאכ ."תודליה ימי,, םימיה םתוא

 תמכחב ןהו יללכ עדיב ,ש"יב ,הרותב ןה םדומל תא םברקב

 קיתו השרוב שיאכ .ל"ז יבא לע תוחבשת אלמ םהיפו םייחה

 לביק רשאכ ,ויעדוימו ויריכמ גוח ,וינכש לכ לע דאמ בוהא היה
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 דחאו דחא לכל רוזעל לדתשהו תופי םינפ רבסב שיאו שיא לכ
 .ותלכי יפכ

 דבוכמו בוהא 'יה ,בהלנ השרוב דיסחכ עודי "יה ל"ז יבא
 השרובמ ה"הללצז ל'סחנפ 'ר ר"ומדאה ץרענה ובר יניעב

 ורצחל ויתועיסנ הבריהו ושפנ ימינ לכב רושק 'יה וילא

 ןכ ומכו תודיסחו ש"י ונממ בואשל ,טגיסב רשא שודקה
 וילאו וילע בוהאה לודגה ובר ינפל ובל חיש תא ךופשל

 לרתלא 'ר ונבל םג 'יה קובד .הבהא תותובעב אוה רשוקמ

 םיברוקמה וידידי ןיב בשחנו השרוב תליהק לש ד"יבא ל''צז

 ישנאו תותבש ילילב םיערמ תוביסמב דחיב םילבמ ויה רשא
 .עובשה תומי ראשב םינמאנה ותיב יאבו ודוס

 הרותה תרימש לע ל"ז יבא 'יה דיפקמ דיסח שיאכ

 ישנאו םייתמא םידיסחכו תורומחבכ תולקב ריהזו תווצמהו

 םשל ויתונווכ לכו ןידה תרושמ םינפל הברה השוע 'יה השעמ

 .ויה םימש

 חטשב םג היוטב תא תאצומ התיה הרתיה ותונדפק
 .דחי םג תודליהו םידליה ונתאמ שרד רשא ידרחה ךוניחה

 תוגהנתה ,םיניד תרימש ,עונצ שובל תדפקהב ונתא רימחה
 ילצא ולבקתנ אל הלא תושירד יכ תודוהל ילע .ץרא-ךרדו

 תורוכז ןיידע .הענכה ךותמ אלא הרתי הביחבו הבהאב דימת

 לוקב ללפתהלו תבשל יתייה תצלאנ רשאכ תותבשה ירקב יל
 לע ומכ יתבשי (תואיגש דיגהל אל ידכ) ל''ז ימא ינזאל םר
 תא יתיארש תע ,יניעמ וגלז תועמד רשאכ יתללפתהו תוכס

 הידוהי תב הכירצ ךכ ,ןכ,, .בוחרב ןתאנהל תולייטמ יתורבח
 השועמ תיניצר םינפ תעבהב ל''ז ימא הרמא ,"ללפתהל הרשכ
 .ילש "אוש תועמד,,ל הנווכתהב --

 ויה םירוהה יפלכ ארומהו דובכה תאריו "ץרא-ךרד,ה

 ךרדב םהינפב ונדמע רשאכ הז םא ,ונכותב תוקומע םישרשומ

 ביבסמ ונבשי רשאכ וא םהירבד ךותב סנכהל ונזעה אלו ץרא

 הפקתש הלודגה הכובמב ,אמגודל ,ינא תרכזנ .הדועסב ןחלושל

 ,םידליה ןיב םינטקה ,יתואו ל"ז לאומש יחא תא -- ונתוא

 קוחצ לש קזח יורגו הדועסל ונבסהו ךרה ליגב ןיידע ונייהו

 ,ןחלושה די לע קוחצב ץורפל אלש ארומ ךותמו ונתוא ףקת

 הצוחה תאצל ידכ איהש לכ הלתמא ונל אוצמל םיצלאנ ונייה

 ונבשיתהו וניתומוקמל ונרזח כ"חאו םש ונקוחצ תא קורפלו
 | .רבד הרק אל ולאכ

 המועזה ותסנרפמו תובישיב ל"ז אבא ךניח יחא תא

 קלח ונממ שידקהל וילע 'יה ותיחמל ישוקב ול הקיפסהש

 ךוניחב וכניח תודליה ונתוא .תובישיב םינבה ךוניחל רכינ

 "בקעי תיב,  רפס-תיב ונלצא חתפנ רשאכו ינדפק ידרח

 .הז רפס תיבב ונא םג ונפתתשה

 ידומלה רמוחה לש ןכות ירחא הדמתהב בקע ל"ז יבא

 "םיתב ילעב,, לש ןיררוע ומק רשאכ יכ ינרוכזו תודמול ונא וב

 דמע ,ך"גת "בקעי תיב,, תונב תא דמלל אל ושרדו םידחא

 ילתכב הז עוצקמ דומיל גיהנהל חילצהו ותעד לע ל"ז יבא

 .רפסה תיב

 תורח חצנל ראשתש ,ל"ז יבא לש ותומד התיה תאזכ

 לבוה רשאכ ,ויתונש בטימב ,ונתאמ ףטקנ רשאו ,יניע דגנל

 תונברק ,לארשי ינב וניחא ינוילימ ראש ןיב ל''ז ימא םע דחיב

 םויב הז 'יהו ,םשה שודיק לע ,םישודק תומ תומל וחקלנש

 ,וחקלנ ץיושואל ועיגה ירוה רשאכו ד"שת ןויס שדוח שאר

 תושודקה ןהיתומשנ התלע ובש ,ירזכא תומל רשי ,הָארנכ

 .ץיושוא תופרשמב ופרשנו ולכ םהיתופוגו המימשה

 .םייחח רוזרצב החרורצ ותמשנ אהת ומרד םוקני /ה

 ליז אזיור תרמ הרקיה ימא

 תנשב) הדלונ ,ל"צז סאה דוד 'ר תב אזיור ,ל"ז ימא

 קחרה אל ,הירגנוהב הנטק הרייע *,ו'זיווב (1885 -- ה"מרת

 שיא ,האלפנ תוישיאו לודג ח"ת 'יה ל"צז היבא ,יושאקמ

 לעב תומד ול ויש ובש תוליצאהו תונידעהש ,םעמ םרומ

 ,הארוה הרומו טחושכ שמיש אוה .חור ראשו המוק רועש

 הגוהו םימיכ תוליל םישמהו הרותה ינמכמב ול בר וידי רשא

 ןכושה ש"י לע ודיעה ,רהוזו ךוז וקיפה רשא ,וינפ .הרותב

 םימשל גוט ,ובל בוטבו ותוחקפב ,ותקדצב ןייטצה ,וברקב

 .םימדוקה תורודהמ יסופט יליצא ירגנוה ידוהי .תוירבל בוטו

 תרמ ,תולענו תובוט תודמבו ש"יב תנייטצמ רבח תשא ,המא

 .ה"ע לרעפ

 הגפסו הכונח תא הלביק וב ,ל"ז ימא הלדג הזכ תיבב

 הזכ תיבבו תולענו תובוט תודמו ש"י לש תורצוא הברקב

 תרצואה תאזכ תדחוימ תודהי לש תדחוימה הריואה תא המשנ

 ל'"'ז ימא התיה תנייטצמ תווצמו הרותה תרימש תלוז ,הברקב

 ,תוליצאו תונידע ,בל בוט תודמה רהוט "ץרא ךרד,ב םג

 דימת אוצמלו תלוזל ןיבהל ,תוירבל חונ תויהלו דסח תושעל

 םירובש תובבל ןהב םחנל תודדועמהו תומיאתמה םילימה תא

 הוולמהו אלפנה הרובד חכו םיענה לילצ לעב ,הלוק .םייוודו

 תויחהל םייח לטכ ועיפשה ,היתותפשמ שמ אלש יבבל ךויחב

 .תואכודמ תושפנ

 רוגל הרבעב ל"ז יבא לא האשנ (1912) ב"ערת תנשב

 ,הרוגמ םוקממ הקוחרה הביבסב ,הינמור ץראבש ,השרובל
 ,םוקמה יגהנמ לש קחרמב םג אלא ,יפרגואיג קחרמב קר אל

 הנוש לכה ,תרחא תוילטנמ ,תורחא םייח תוחרא האצמ
 היתובקע תא הכרד הב הלולסממו הילגרהו היגהנממ הנושמו

 התיה ,היפב הרוגש התיהש שידויה תפש וליפאו וישכע דע

 ,ל"ז ימא ,המצע האצמ ךכ .הייוטבבו הנונגסב תרחא ,ירמגל
 וא עדומ ,בורק ףא ילב ,הרז הביבסב הועטנש תדדוב השאכ

 .םימשה ןמ רשי ןאכל הלפנ ולאכ ,ריכמ
 התודידב תשגרה תא ל"ז ימא לע ריבגה ףסונ ערואמ

 הרעבש ,ל"צז דוד 'ר ,היבא לש ובל תלאשמ בקע תאזו

 רמגו השודקה ונצראל ,הלודגה ותבהא ,תובר םינש הז וברקב

 םהילע הביבחה םתנוקז תב לש התנותח ירחא ףכית יכ ובלב

 ,םהימעפ םישלו םתדלומ ץרא תא בוזעל -- ל"ז ימא --
 השודקה ונצראל ה"ע לרעפ תרמ תינקדצה ותשא םע דחי

 תא הב תולבל ,ק"היע םילשוריב בשיתהלו הרפע ןנוחל

 הרהטו השודק ךותמ הלילו םמוי הרותה דומילב םהייח תיראש |

 תולג לעו שדקמה תיב זברוח לע ומויב םוי ידמ ןנוקלו

 דונדנו בבר לכ ילב ןארובל םהיתומשנ תא ריזחהלו הניכשה

 .אטח לש

 הירוהמ דרפהל "יה ושורפ הלא םימיב תאזכ העיסנ

 - ח"שת תנשב) לארשי ץראל יתעגה רשאכ -- .דימתל

 ןיידעש םישנא םע יתשגפנ ,ק"היע םילשוריב יתרקיבו (8
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 הרידה לע יל ועיבצה ןכו ל"צז םינקזה ירוה תא וריכהו ורכז
 תומדא ילע םהימי תיראש דע וררוגתה הב הירגנוה יתבבש
 ל"צז יבסו ללפתהל םיליגר ויה וב רשא ד"מהיב לע ןכו

 יח לכל םייח וקבש רשא דע הבר הדיקשב הרות וב דמל
 םש םימייק םהיתובצמו םיתיזה רהב םהיתוחונמ תא ואצמו
 ל"צז יבס רשא השודקה האווצה דאמ תפלאמ) .הזה םויה דע
 ודמעש םישודקה ויגיגה לע הדיעמהו םיבותכב וירחא ריאשה
 .(ותויח םייחב השודקה וכרדו ויתוניעמ שארב ול

 השיגרה רשאכ השרובב הייח תא ל"'ז ימא הליחתה רומאכ

 רשא דע הילע רבע [ןמז הברהו הדומלגו הדדוב המצע

 רשא ,תולענה היתולעמ .השדחה התביבסל אוהש ךיא הלגרתה

 הבל בוטו התוליצא ,התמכח ,םוי םויה ייחב ןיוטב תא ואצמ

 ודמל רשא הירכמ גוח תא וביחרהו הכרד תא הל וסלפ
 .הוצירעהו התברק תא ושפיחו הריכהל

 ךלה המש ,םיבוטה הישעמ ידי לע העודי התיה ל"ז ימא

 חותפ בל ,בוט גזמ תלעב ,דסחו הקדצ השועה השאכ ,הינפל
 הנכומה תופי םינפ רבסב הילא הנופה לכ תלבקמה ,םחו

 תולילה ויה םיבר המ ;םיחטשה לכב דחאו דחא לכל רוזעל
 תציחמב םתוא התשעו התיב ילתכל ץוחמ התהש םהב רשא

 עיגהל רקבבו םדעסלו םתוקשהל ,םליכאהל םשמשל ;םילוח

 .הרק אל םולכ וליאכ םויה תא ךישמהלו התיבה
 תא ,תפומל תיב תרקע םג התיה ,םינווגה תבר ,ל"ז ימא

 תחת עלבנ לכה וליאכ ,הבר תוזירזב העציב איה התכאלמ
 רבע לכהו התיב תוכילה ויה תויפוצ היניע ,תוכורבה הידי

 ,וטע :הידלי תשש תא .דחה הטבמו הריהמה התריקס תחת

 לאומש (םחנמ לארשי) ידנעמ ,יטנעי ,קחצי ,(אקע-אזייר)

 לביק דחאו דחא לכ רשאכ ,תנמוא דיב החפטו הלדג ,יתואו
 קרי ןג הידי ומב החפט ןכ ומכ .התבהאו הביל תמושת תא

 רשא ,םהינימל תוקרי וב ,ונתיבמ קחרה ןכש רשא ,לודג

 תעירז תעש תעמ לכה התוול איה ,ונתיבב הבורמ הכרב איבה
 האלמו הלובי תא הנירב הרצק רשא דע עקרקב םיערזה

 החכש אל םיינעה תא םגו םיננערו םיירט תוקריב ונתיב תא

 דיבו הבידנ חורב הלובימ םהל הקינעהו תאז תונמדזהב
 .הבחר

 למעבו '"ודגנכ רזע, םג ל"ו ימא התיה הלא לכל ףסונ

 ישנל םיכוחמ תריפתב הקסע רשאכ ,התיבל ףרט האיבה היפכ
 יתש קר ה'ע ךלמה המלש י"ע ראותמכ "ליח-תשא,, .רפכה

 ןהיתש יכ יפויה לבהו ןחה רקש,, ..הל ומיאתה אל תונוכת

 .הב ויה תחאכ

 ד"יה םירקיה ירזהל חצנ תרכזמל הלא תירוש הנייהת

 תובצנ דימת תואלפנה ןהיתויומד רשאו יבלמ םיחכשנ יתלבהו

 .יבל חול לַע תותורחו יניִע רגנל

 םייחה רורצכ .הרורצ םהיתושפנ אהת

 ליז יטנעי הרקיה יתוחא

 תנידע -- ,ל"ז יטנעי עגייפ -- יטנעי הרקיה יתוחא
 רצוא תחקל ןכיהמ ,ץיבשואב התפסנש ,חורה תליצאו שפנה

 תבצנ תחכשנ יתלבה התומד ! התוישיא תא ראתל ידכ םילמ

 וקיפה רשא םייננחהו םיפיה הינפ יוות .יחור יניע דגנ דימת

 -ניאו תוזילע ,רומוה שוח ,בל"בוט ,תוליצא ,תונידע ,המכח
 קרו ךא השכרש ינוג-בר עדי לע הטלש .הרידנ היצנגילט

 תלחממ האצותכ הל ראשנש םומה תורמל .המצע תוחוכב

 דימת הבלב שחרתמה תא שיגרה אל שיא -- םידלי קותיש

 .תואנה היתותפשמ שמ אל ךויחהו תוזילעו רומוה האלמ

 הדביא אל ץיבשואל ונתוא וליבוהש תוומה תונורקב וליפא

 ,םיללמואה םיר'גספה תא המחינו הדדוע ,הבל ץמוא תא

 בטימב התסינו ,םינכסמהו םיכובה םידליה תא הטיקשה
 .םקיתשהלו םתוא עיגרהל היתוחוכ

 .םייחח רורצב הרורצ השפנ אהתו ךורב הרכז יהי

 ליז לאומש רקיה יחא

 אלו היפכ תדובע תונחמב הפסנש ל"ז לאומש רקיה יחא

 הפי רוחב .רטפנ וב ןורכזה םוי םגו ותרובק תא שיא עדי

 ,תוחקפ ועיבהש תוינכיחו תופי תולוכת םיניע םע ראות

 רמ יכב :הנורחאה וגתדירפ תא חכשא אל .רומוהו תוזילע
 יחא ,יחא :יתבשח יבלבו וילע יניע יתמש ינורג תא קנח

 ונתדירפ התיה תאז ...םייחב םעפ יא הארתנ דוע םא עדוי ימ
 .הנורחאה

 הנחמב דחי ותא ויהש וירבח יל ורפיס רורחשה ירחא

 תא עינהל הצר וברקתה םיסורה רשאכ םרווחשל ךומסש
 םיררחשמה םיסורה לש םאובל תוכחלו הדשב אבחהל וירבח

 םירגנוהה ידי לע ספתנו רתתסה ודבל אוהו ותעצה תא וחד םה
 .תומל םהידי לע הרונו

 רורצכ הרורצ ותמשנ אהתו ךורב ורכז אהי .ומד םוקני 'ה

 .םייחה

 ל'ז (םחנמ לארשי) ידנעמ רקיה יחא

 יתחפשמ רכזל רמחה תכירע תעב יכ ,יתעד לע יתילעה אל

 תוביאכמ תורוש שידקהל ךרטצא ,ץיוושואב התפסנש הרקיה
 תפטקנ רשא ,יבלמ חכשנ יתלבהו רקיה יחא ,ךילע הלא

 תונש בטימב ךנח רשאכ תע אללו םואתפ עתפב ונתאמ
 ב"משת רדאב ב''כ רהמנהו רמה םויב הז היהו תוכרובמה ךייח
 יתעדותל רדח םרטו ימואתפה ךרדעהמ ינא המומה ןיידעו
 ,דוע ךתוארל לכונ אל רשאב ונתוא דקפ רשא דבכה ןוסאה

 תמענ החפשמה לכ לשו ל''ז ונירוה לש בוהאה דלי רקיה יחא
 .יבלמ חכשי אל ךרכזו יבלב ינא תאשונ ךרדעה תאו דאמ יל

 ו"ט םויב השרובב דלונ ל"ז (ידנעמ) םחנמ לארשי יחא

 ,תועינצב ןייטצמ 'יה הכרה ותודלי זאמ .(1917) ז"ערת רייאב

 .םלוכ לע בוהאו החפשמלו תיבל ותוריסמ ,ובל בוט
 .שעד תבישיב דומלל ךישמה רדחב וידומל רמג ירחא

 לארשי תדוגא י"ע הנגרואש "הרשכה,,ל ףרטצה םינשה תוברב

 ,רזעילא 'ר ץינזיוומ ר"ומדאה לש וחוקפ תחת ,ארוגידסב

 ,תורגנ עוצקמב םלתשה םג םש ,ל"צז רזעילא קשמד לעב

 ינפל השודקה ונצרא ירעשל עיגהל וידיב הלעיש הוקתב

 דחיבו היוודה הלוגב ראשנו הבזכנ תאז ותוקת .אבצב ותורש

 .הלערתה סוכ תא אוה םג התש לארשי לכ םע

 ןוטלשה תסינכ םעו הינמוו אבצב ותורש רמג ירחא

 וליג ינב םידוהיה לכ ומכ ,אוה חקלנ השרובל ירגנוהה
 תנשב ררחתשה םייונעו לבס תונש ירחאו היפכ תודובעל
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 ,ןיסירפק ךרד ,הצרא ולע דחי התיאו ץיבובוקעי הכלמ ונתדוד

 חיורהו ויפכ עיגימ הנהנ 'יה וייח ימי לכ ךשמבו הפיחב בשיתה
 לע היונב -- ל"הצב הדובע -- ותסנרפ רשאכ ומחל תא

 תונמאנבו תוריסמב אלימ ותדובע ,תודמה רהוטו םיפכ ןויקנ
 .והומכ רסומ שיאל האיכ

 ךניח ,האריהו הרותה ינדא לע ותיב תא םיקה דבב דב

 תושודק תובישיבו םיידרח פ"סתבב ידרח :ךוניחב וידלי תא
 םוי ירחא ,האריהו הרותה תולעמב הלעתהו הלע ומצעב אוהו

 'ה תדובעלו הרותל ינשה ויצח תא שידקה ךרפמ הדובע

 הלילו הליל ידמ םוקל 'יה וגהנמ ,הרותה דומילב עקתשה

 ןכו הליפתה דע הרותב תוגהלו רקובה תרומשאב יצחו 3-ב

 אוה ךכ .וידיב רחא רפס וא ארמג אוה ףטח ישפח עגר לכ

 ףדב רועש רסומ 'יה םיברעבו הרותה תלעמב לדגו הלע

 בוהא היה .הפיחב ץינזיווזץאש ידיסח לש ד"מהיבב ימויה
 ןיסומינ לעבו רסומ לעב ,ח"ת שיאכ ויריכמו ויבורק לכ לע

 םירבדה לכ לע הפיח הב תועינצה לכה לעו תובוט תודמו
 .וב ויהש םילענהו םיפיה

 .םייחח רורצב הרורצ ותמשנ אהתו ךורב ורכז אהי
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 רנרבצרו המלש 'ר תחפשמ

 הנש ןב ,רגרבצרו טאו הירא והילא ןב ל'דוד רגרבצרו עזיורו המלש ינב -- עטנעי ,לאומש ,הנינפ
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 הידוהימ הממושה יתרייע

 (השרוב תליהק ןברוחל הנש םישלש תאלמב)

 1 השרוב וגרפכ םכל רוכז דועה
 בטיה אוה רוכז יל

 ינורכזב ראשנ ןנער
 .באכ לכו -- החמש לכ

 התע יל המדנ

 היה הז לומתא קרש
  ופלח זאמש ןמואי אל =

 .הנש םישלש

 ןטקה וגרפכ תא ינא האור
 םירהה תועורזב קובח
 ובל ןבולב תוידקשה

 .םיחרפ םיסוכמ תודשהו

 תרהודה ותלגעב ןולגעה
 םיה תריש תא ול םזמזמ
 "'רדח,,ל םיצר םיפחי םידלי
 םדיב שבי םחל תפו
 .היה אל הז ףאש -- הרק תחא אלו

 ןחלושה שארב באה ול בשוי
 ארמגב תוקמועמ ויניע
 ןקרפל ועיגה ויתונב

 .ןאישהל אינודנ ןיאו

 ליחה תשא טלב תסנכנ
 טבמ וילע הפיעמו
 םירהצ רבכ -- ישמח םוי
 1 "תבש"יכרצ,, םע המו

 םיתפשה לע ךויחב קידצה ביגמ
 יתריקי הגאד לא,
 םימשב ונל לודג 'ה יכ
 ."ןיע-ףרהכ ותעושיו

 עיגה תבש ליל הנה
 עיתפמב שחרתה סנהו
 ןחלושה לע הואגב םיחנומ ןייהו תולחה
 ןכוה תבש דובכל םימעטמו םיגד ,רשב  ףאו

 הולשו טקש
 .הניפ לכב הרוש הניכשה

 תורוש ,תורוש תולייטמ תבש ידגבב תורענ
 תוליפתה-תיבל םישח ,םיגבו תובא
 "תוניחת,,ו ןהירודס לע םישנהו
 | : .תוליזומ תועמד

 םימשבש יל-ק

 ךלאשא םימתב
 הזכ רוד עודמ
 ? ךיניעב ןח אצמ אל

 םירורמת הכובו ןבא לכ תלבאתמ
 םידקת אלל -- סרהו דמשה לע
 : םיקעוז תסנכ-ותב ילתכ

 1 םיבער הרות ודמלש םידליה היא
 1 םיקידצה ירוהט היא

 ףטו ןקז -- םיזגב וקנח

 באו םא ,תויחא ,םיחא
 םתמשג תאצבו
 .םתפש לע "לארשי עמש,,

 ןטקה ונרפכ -- השרוב ברח

 :ןשעה הלוע םימשה בל דע

 ולדח םרט -- יכבו תוחנא

 .ושבי םרט -- תועמדה

 רבעב רקיה לכמ
 .רפע לש לג ראשנ

 (רגרבצרו ירעפ) רלה הנינפ

 ןטקה ירפכ

 םיתורח יבלבו יתחכש אל ןיידע
 ,םיעושהו םישרה
 ,םירשואמהו םיללמואה
 .םינואגהו םיליסכה

 םיתפש-תואנ ךויח תא ינרוכז
 ,ךזו רובש בלמ

 םיניע-הפי טבמ תא
 .ךרו ןח"דלי לש

 תייה השרוב התא הז
 ! םיסקמ םג ךא -- בולע

 תיויק הממדבו שרחבש

 .םישש םימי אובל

 ! ךחכשא אל םלועל
 ינתחכש יכ ףא לע

 ךרכזא םעונב
 !ינתבאכה יכ ףא לע



 השרוב ןורכז רפס .6

 ?ןטקה ירפכ ךל רוכזה
 ,ןנער ביבא-לילב
 ךינזאב יתשחל

 ! ךיתבהא יכ

 םיקובח קודה -- שרח ונבשי םמוד

 םיבכוכ-רהוזב ינשה-ךטוח תוקת דחי ונרזש
 םירוענ דוס-חיש ונקתמה
 ! םימתה יבלב הרעב הבהלו

 ,ןטקה ירפכ

 ! תאשנ םילודג תובבל

 םברקב תועמד וקינחהש

 ' .םרבש תא ךויחב ואשנו

 (רגרבצרו ירעפ) רלה הנינפ

 השרוב תא ,היבא תיבבש ןחה תדלי ,הנינפ התאר ךכ...

 רצחה יזווא תא. התוערב התודלי ימיב תוינמלוחה היניעב
 וחמנ אל .הנורכזמ .תודשה יבחרמב ,הירוה תיב ירוחאמש
 תרקי תניפב תונדעמ הדעצ םהב רשא ,הירוענ ימי תובקע
 ארונה 'סורטיק,ה ,םירהה קנע לש ויללצ ןויבחב ,השרוב הרפכ
 תא הירוה וטנ וילגרלש ,האנה העקבה לע שלוחה ,בגשנו

 תסירע הדנדנתנ .רצה םנועמבש תוניפה תחאבו םוונ להוא
 הירוענ תומדק .ימיב השחו התארש הממ והצק ספא .התודלי
 .םייפכ תנובתו ןויגיהב .ונינפל םימושר -- הרישו הזורפב

 (.ש .ג)

 השרוב התיה תאזכ

 ,וניריקי ,וניבורק ,ונידלי ,וניחא ,וניתויחא ,ונירוה רכזל)

 (האושב ופפנש ,ונבלמ םיחכשנ יתלבה

 רוא לוטנ -- לפאה ביבאב

 רוד ףאב םידקת אלל ירזכאו

 ונתדמשה ורזג םיצאנ םיחצור

 ונתליהק תרקי -- השרוב העקש

 ! תוברח לתל הכפה

 תורח חצנל ראשי ונבלב

 תומל וכלהש וניריקי חכשנ אלו

 !ונימד םוקנ -- םלוע ןובר

 !וניביוא לע ךתמח ךופש

 !ץראה ינפ לעמ םדימשה

 לש קוחרה רבעה דעב הסכמה ,דבכה ךסמה תא ימירהב
 הנה -- המימש "שא-תרעס,ב התלע רשא השרוב ונתליהק

 לכב ,וז הרקיו הקיתו :הליהק לש הנקויד תומד ינפל תבצנ

 תוריסמו קבאמ ,הרובגו לבס לש םיב הלובטה ,התעפיו הרהוז
 הידגרטה זאמ ופלח הנש ששו םישולש הזש תורמל .שפנ
 ,יבלב תוקומע תורחו ינורכזב ןנער לכה ראשנ -- תעזעזמה

 הלע רשא דעו ,הכרה יתודלי זאמ םילפרועמ תונורכזמ 'לחה-

 .תרוכה הילע

 ,הידיסח ,היקידצ ,הישנא לע ,השרוב ינפל  תבצנ הנה
 ,םירפוס ,םינבר ,הכותבש םימכח ידימלתמ לחה .היפטו הישנ
 םיקידצה הכאלמה-ילעבל דעו הבישיה ירוחב ,םידמלמ

 ,םיחחפ ,םירגנ ,םירלדגס ,םיטיח- : םינושה םהיגוסל םירשיהו
 ,םינונח ,םירחוס ,םינוורפ ,םיצעה תורסנמ ילעופ ,םינעש
 .חכותבש ןחה ידלי לכה לעו םינולגע ,םיבצק

 םאתהב ,איה הייח תא התיח החפשמו החפשמ לכ םנמא

 םייח תויחל ,וידחי םרשק ףתושמ הנכמ ךא ,הלזמלו הלרוגל

 .תודהיהו הרותה ךרדב םהידלי תא ךנחלו םירוהט םיידוהי

 תווקת ,םיקבאמ יאלמ .םיימוידםוי םייח ויח תוחפשמה תיברמ

 ,ותלוכרמב רחס  ,וקוסעב- קסע דחאו דחא לכ -- תובזכאו
 תולובחת ינימ לכבו ותדובע תא דבע וא ,ותכאלמב השע

 ,ותיב ינב ייח לעו וייח לע ולש םויקה תמחלמ תא םחלנ
 וקסע אל רשא תוחפשמ ויח םהיניבו ,םהיתויפל ףרט איבהל

 םימשב 'הו הרזעל םהידי וטישוה אל םגו ,אוהש לכ קוסיעב
 | .ומייקתה םה הממ עדויה אוה דבל

 הרוהטהו הכזה התומדב ינא תרכזג שדוק תדרחבו טטרב
 האלמ איה יכ ,השרוב לע רמול ויה םיליגר -- ונרפכ לש

 הרותה תולוק .התיה איה ךכ ןכאו ,תווצמו הרותב הלוכ לכ

 .םיתבה ןמ ועקב ארמג דומל ךותמ הברע הניגנמ לש םוזמזהו

 די לע ,תוכושחו תוחדנ תואטמסב ,םיברעב יתרבע םעפ אל

 רשא ,םיענ דומל לוק עיגה ינזאלו המוק יכומנ ,םילד םיתב

 אצי ונממ ,תיבה רבעל טבמ ףיעהל יבל תמושת תא בסה
 וקילחהב ,וב הקרזנ הבישה רשא שיא ינא האור הנהו ,לוקה

 ,ולוכ קמועמ ול בשוי ,ויתודמ יפ לע ול דרויה ןבלה ונקז

 הציפה רשא ,תישישע לש שולקה הרואל ,ארמג לע ןוכר

 ,הזה ידוהיה לש הלאה םידומלה יכ בטיה יל עודיו הרוא תא

 .לכו לכמ רוסחמ לש בצמב ומייקתנ ,ותמגודכ םירחא וא

 לבא ."הרות ןיא ,חמק ןיא םא, :תרמואה הרמא שי

 תמייקש וחיכוהו תאוה הרמיאה תא ושיחכה השרובב ונלצא

 לש תויומדה תא רכוז וניא ונתאמ ימו ...חמק ילב םג הרות

 םרט דוע ומיכשח רקב ידימ רשא ,הלאה םירקיה םידוהיה

 יתבל תואטמיסבו תובוחרב םהימעפ ושיחהו רחשה תולע

 וא ,ארמג דומלב ימ וקסעו ובשי תוצובק תוצובקו שרדמה

 ךותמ ורמאנ רשא ,םילהת יקרפ לש תוליפתב ימו תוינשמ

 ,בצע םייוור תולוקב ,שפנה תוכפתשה יאלמ ,באוכו באוד בל

 ןיב תועשב התנשנו הרזח וז הנומת .טרפהו ללכה תורצ לע

 ,"בירעמו החנמ, תליפתל וסנכתנ רשאכ ,ברעהו םיברעה

 תמחלמ תא ומחלנ וב רשא ,ךרפמו השק םוי םהירוחאמשכ
 .ימוי םויה םויקה

 תוחפשמה תיברמ לש הלאה םיאנתה ויה םישק המכ
 םתולגתסה םצע .םשפנ תוריסמו םתרובג התיה הלודג המכו

 הרבשנ אל םחור .םירובגל םתוא ךפה ,הלא םוי םוי ייחל
 תוריסמב .םהיתותפש לע ךויחב ואשנ לרוגה תופילצ תאו

 ,המועזה םתסנכהמ קלח ושידקהו םהיתויפמ ולזג המוצע שפנ

 םהידליל דומיל רכש הז םא -- םהידלי ךונחל שדוק היה רשא
 .תובישיב םירוחבה םהינב תקזחהל הז םאו "רדח,,ב םינטקה

 םיינפוגה םהיתוחוכ בטימ תא םהמ לזג הז ימוי"םוי קבאמ

 הלאה םירוהטהו םישודקה םידוהיה לע .דחאכ םיישפנהו

 םידחא הלא יאלש םימעפל הרק :םירמו םישק תונויסנ ורבע
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 דודנלו םהירוגמ םוקמ תא קיתעהל תונמדזה הנמדזנ םהמ
 אישהל תורשפא ןכו עפשב סנרפתהל רשפא רשא םוקמל

 וניא ונתאמ ימו .ןקרפל ועיגה ןמזמ רבכ רשא ,םהיתונב תא

 רכוז וניא ונתאמ ימו ולאה םילמה לש ןתועמשמ המ רכוז

 הגישה אל ןדי רשא ,תובר תוחפשמ לש תוידגרטהו רעצה תא

 רמה לרוגה ןהילע רזגנ ךכ ידי לעו ןהיתונב תא אישהל
 .וניבלה ןהיתורעשש דע ,ןהירוה תיבב תבשל

 הצרק רשא וז הסנרפ ידי לע יכ תוששח תמחמ לבא

 וגהנתה אל םהיבשויש תומוקמ -- םיקחרמ תומוקממ ןהל
 -- םהידלי ךוניח לע עיפשהל ויה םידיתע רשאו הרותה ךרדב

 ,םירוהטה ינוע ייחב ורחבו םידי יתשב הלאכ :תויונמדזה וחד

 תורשפא ךל תנמדזמ םנמא הנה, :םמצע םע קבאמב םרמאב

 היורש ךתחפשמש ,בצמ ,בולעה ילכלכה ךבצמ תא רפשל

 לבא ,"דיתע,, ,ןכ -- דיתע ךל חטבומ םגמא הנה -- בערב

 תא סנרפל לכוא םנמא ..."דיתע,, אורקל רשפאש המל יולת

 ,הסיגנו הסיגנ לכ םע קנחא אל םאה ךא ,עפשב יתחפשמ

 תא אישהל לכוא ,ןכ !רמו רקי הכ ריחמ יתמלשש יעדויב

 היהי המ ךא -- יתיב תרוק תחת תונקדזמו תוכלוהה יתונב

 השודקב תורוד ירודמ וזרחתהש תוילוחה ? "תרשרש,,ה לרוג |
 רוכמא םאה ? ןקתנל םורגא ידי ומב םולשו סח םאה ,הרהטבו

 השודקה ונתרותב דוגבא םאה ! "םישדע דיזנ,, דעב ונתד תא

 ,דוגבא דבלב ונתרותב קר אל םצעב -- אל ! ונייח לכ איהש

 לוכי םאה .יתוהמבו יתוהזב ,ימצעב הדיגב תאז היהת אלא

 שיחכי הרוה םאה +? תוהמ אללו תוהז אלל תויחל םדאה

 ,ורשבמ רשבו ומצעמ םצע אוהש ,ותיבמ ודלי תא ךילשיו

 רבד לש ותימאל רשאכ ,לבסו םירוסי ול םרוג אוהש הנעטב

 :ושפנל רמא !אל .וייחל ןח תיולו דובכ ,ןכות ול אוה ףיסומ

 תואיצמה תא תוארל אל ידכ םיניעה תא תוסכל ןורתפ הז ןיא
 ! "לרוגהמ סונמ ןיא --

 וניתובא וסנתה םהב ,הלאה םירמהו םישקה םיקבאמב

 רשא ,"ליחה תשא,, ,"דגנכ רזע,ה תא םדצל ואצמ ,םישודקה

 .תאזה השקה הכרעמב קלח הלטנו הרובגו זוע לכב הדמע

 םתרטמ תא גישהל ידכ תושק הלמע הלעב םע דבב דב

 םייתעבש ולטנ השאה לש הקלחב יכ וילאמ ןבומו תפתושמה

 קשמב תדבוע התיה האלפנ תיהמא תוריסמב .הדובעו חרוט

 המלש ידי לע תראותמה השאכ ,הממיה תועש תיברמ התיב
 הליל דועב המק רשא,, תילאידיאה השאה תרותב ה"'ע ךלמה

 ונחנא םאו .הלילב תורחואמה תועש דע "היפכ ץפחב שעתו

 הנחבה ןיחבהל שי ירה ,"תיב קשמ,  םילימב םישמתשמ

 לש תיב קשמל ,םויה ונא םיליגר וילאש תיב קשמ ןיב הלודג
 .םהה םימיה

 םחל תנכהבש "לודגה קסע,ה תא רכוז וניא ונתאמ ימ

 ומב ונשל תולודג תוברע לעמ בג ינוכר !תבשל תולחו

 וניתומא וקיסה ומוצעב הלילה דועבו קצבה תא וניתוחוכ

 למע ויה םיתיתפו תוירטא םג .הלא ופאנ וב רשא רונתה תא

 תוקרי תשיבכו םירומש ,תוחקרמה תישעת ,השאה לש היפכ

 ויה ,הכוראה ףרוחה תפוקתל ונכוה רשא ,םינושה םהיגוסל

 .השאה לש הידי ישעמ ןכ םג
 אדירג רותפכ תציחל ידי לע םויה תישענ רשא ,הסיבכה

 -ימב ףושפש ירחא .ךרפמו השק םיפכ למעב זא התשענ -

 הסיבכה לכ הבחסנ (רפאו ןובס ימימ חסימת תאז התיה) "גיול,

 רהנה תודגל ,תורענה וא תוהמאה תועורזב תוסומע תורעקב

 יושעה (הטבח שרק) "'קינארפ,ב הסיבכה תא וטבחש ירחאו

 תאז הלועפ ,םיצרה רהנה ימימב םינבלה תא ופטש ,ךכ םשל

 םעפ אלו .ףרוחה לש ומוצעב םיזעה רופכה ימיב םג העצוב

 עיגהל ידכ רהנה יבג לעמ חרקה תא רובשל םיכירצ ויה

 עגמ ידי לע לעפוה אל ץהגמה .ומצעב חרקכ םירק םימל

 ותצוה רשא ,לזרב ץהגמב םימחפ יולמ ידי לע אלא ,למשח

 (תרדהנ תולמעתה) בושו ךולה םידיב םיקזח םיעוגענ תרזעב
 םילחגל םימחפה ויהנ ,ךכמ רצונש חורה תשוא ידי לעו

 בושח םוקמ הלא םימיב ספת ץוהגה יכ ריכזהל שי) .תושחול

 ויה םרט םהינימל םייטטניסה םידבהו תויה ,תיב לוהינב
 ימב קזח ףושפש ידי לע הקרומ םישרקה תפצר (.םימיק

 ובחסנ םימה יכ רוכזל שיו תשרבמ תרזעב "הקיטסוקא הדוס,,

 ,תיטסטנאפ תויחונ ונל התיה וז הניחבמ) .םיקחרממ םיילדב
 ,וניתיב ירוחאמ שממ רבעש "ואראפ,, הנוכמה ןטק םימ לבוי
 ןומנקה תפילקו רוחשה לפלפה תא (..עפשב םימ וגל קפס
 רשבה ,תינדי תנחטמב ונחטנ הפקה יריגרג ,תשתכמב ונשתכ

 ץיפוק תרזעב ,תכשוממו השק הדובע ידי לע ץצקנ תוציצקל
 .(רעסעמ קאה)

 ףא התיה ,ןחלושל (...השגוה םא) השגוה רשא האמחה
 ידי לע התשענ רשא (הרענה וא) השאה לש הפכ רוצי איה

 וענענ רשא םיעונענ תרזעב םא ,תועש לש תכרפמ הדובע
 רעטיפ) הנטק ץע תיבח תרזעב וא תדחוימ תנצנצב בלחה תא

 ךורא ץע טומ בכרומ היה הלעמל והסכמ לע רשא (ילעסעפ
 םייתסה הטמלמו הזיחא תיבל תידיב םייתסה הלעמלמ רשא

 ,תוריהמ תועונת ירחאו תצקמב םיבחרו םיררוחמ םילושב
 תוזירדזב התשענ רשא ,הטמל הלעמלמ טומה תא ומירהש
 -- קצומ שוגל ךפהנו שרק ילזוגה בלחהש דע תוריהמבו

 ונאבה ,לושבלו הקסהל ונל ושמש רשא ,םיצעה .האמהל

 .רצחבש םיצעה רידמ וניתועורז יבג לע ומרענש תומרעב
 חרממב וקרומו וחצחוצ םומחל רונתה ןכו לושבל הריכה

 ךכל תדעוימה תשרבמב קזח ףושפשב וקרבוהו ילזונ רוחש

 השענ הז לכ) .ןלוכ תא רוקסל השק רשא תובר תודובע דועו

 הלא לכ דבלמ (ןבומכ תונבה תרזעב ,השאה לש היפכ למעב

 ,םיזע ימ ,םיתש וא הרפ ימ ,תיבו תיב לכב טעמכ וקיזחה

 תוקרי ינג .'וכו ודוה תולוגנרת ,םיזורב ,םיזוא ,תולוגנרת
 .תיבו תיב לכב טעמכ ויה ,השאה לש הידי ישעמ ,םיחפוטמ

 האצמ 'וכו תופפכ ,תואקמזופ ,םיפיעצ ,םירדוס תגירסל םג
 םע טופטפ ףוטחל ,ןבומכ ,םגו ץפחו תע תיבה תרקע הל

 ...הקיפסה התנכש

 םגו הידלי ךונח לע היפוצ םג התיה השאה לש הניע

 הכשמ ותא דחי .הלעבל "דגנכ רזע,,ה איה התיה תאז הניחבמ
 תודהיה תא שירשחלו קימעהל ידכ ,הירופ הרזע הרזעו

 ,הגרע יאלמ ,שרע ירישמ לחה ,דליה תמשנ ךותב תוקומע

 ךכ רחאו הידלי תא המידרה םהב רשא ,ידוהי שגרו ןכות

 תא איה הלטנ ,ויניע תא חקפ אוהש זאמ לעשו דעצ לכב

 1 ידלי תיציצ רבכ תשבל םאה ."ינא הדומ,, ותא הרמאו וידי
 שיח ?"תושפנ ארוב, רבכ תכרב םאה ,לוכאו ךידי אנ לוט

 היטנ דליה הליג אל םימעפל םאו "רדח,ל רהמל ךילע ,ידלי

 קונפ ךותמו ןיסויפ ירבדב וככרל הילע היה ,תכלל הריתי

 ..ותותפל ףוס ףוס החילצה ,ויחל לע הקישנ תניתנ בגאו

 דמע התושרב היה דליה רשאכ ,םויה לכ ךשמב םג ךכו

 עמד הל השלג םעפ אל .אמאה לש תוחוקפה היניע תחת אוה
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 הליפת הלמלמ ,איהש לכ הכאלמ תישע בגא ,היניע ךותמ
 ונכזת ,םלוע לש ונובר ,יוה,, :הקומע החנא ךותמו תישירח
 תוזרלו תמאב ךדבעלו םימש יאריל ויהיש ונידלי תא ךנחל
 ןמז המצעל הלזג רשאכ) היתוליפתב הדמע תעבו .תחנ םהמ
 ,הנוק ןיבל הניב החיש הכפש ,םיגחבו תותבשב וא (ךכל
 השרפב וא "תוניחת,,ה רפס ךותמ שאר דבוכב הארק תעב וא
 הריבעהו גח וא תבש דובכל תורנה תקלדה תעשב היפכ תא
 ללפתהל רשוכה תעש תמאב איה תאו אלה ,היניע לע ןתוא

 רשאכ ,םיאישה אישבו .תחנ ךותמ םלדגלו םירשכ םידלי לע
 לכשכ ,םיארונה םימיהו לולא שדוח לש ןוצרה ימי ועיגה
 הסמנ ןבא לכו תוניצר לש דבכ ןעטמב הגופס התיה הריואה

 המכ !יוה ,אבו ברקתמה ,ןידה םוי תארקל הדרחה ךותמ

 שדוק תדרח הזיאבו !הלא םימיב וניתומא וכפש .תועמד
 דמעג לכה ,םוד לכה !קעזת ריקמ ןבא לכ אלה ,וכלהתה
 שודקה םויל הרהטבו השודקב םיננוכתמ לכה ,המישנ רוצע
 וניתומאל תודחוימ תוליפתו .לארשי םע לכ לע רפכל אבה הזה

 םויב תוללפתמ ויהש ,רוד רודמ ןהל תורוסמה תוינקדצה
 "המשנ תורג,ה תישע תעב "תודמ הרשע שלש,, לש םימחרה
 .םירופכה םויל הועשמ

 !וז העשב ןה וכפש תועמד תוולמ תורוהט תוליפת המכ
 הרדחל שרח ,הריעצ הדלי יתויהב ,תבנגתמ יתייה םעפ אל
 ,המישנ תרוצע ,תרמוסמכ יתדמענו ,וז העשב ל"ז ימא לש

 היפמ רשאכ ,ל"ז ימא לש תוליצאהו תואנה הינפב ילכתסהב

 הריכזה תעב תועמד תוגלוז היניעו תורקי תוליפת תואצוי

 ועיגה וללה תובורמה תונכהה לכ ירחאו היריקי תומשנ תא
 יישודקה םוי,, היה הנוכמ ותשודק בורמ רשא ,םירופכה םויל
 יירדנ לכ, לילמ לחה חיש וכפש ,וריתעה ,הליפת וברה ובו
 ."הליענ, תעשב ברעב ותרחמל דעו

 הישעל םג לכה ירחא ןמז ןמצעל ואצמ תושודקה וניתומא

 תובוט תושעל ,דסח תולימגבו דסחב קוסעל ,ללכה תבוטל

 ץבקל הז םא ...הזמ הלעמל דועו רשפאש המכו המכ תלוזל

 םייקל הז םאו םיינעל 'וכו דוגב ,לכאמ וא הפאמ ירבד ,ףסכ

 ונא ןיא ,"םילוח רוקיב,, םירמוא ונא םאו .םילוח רוקיב תווצמ

 ,רפסמ םיעגרל תבשל ,סנכהל ,םויה לש אמגודל םינוכתמ
 תושדחה לע םיטופטפ רחאלו הלוחה םולשל לואשלו דבכתהל
 י'תואכרמ,, ילב םילוח רוקיב .הבוח ידיל הזב תאצלו תונורחאה

 ,התוא ץוחרל ,הלוחב לפטל ,לשבל : לכה תושעל ועמשמ היה

 אל ןעמל ,התחפשמ תאו התוא ,הדדועלו הדעסל ,הליכאהל

 די לע הראשנ םג איה .דבכה םאשמ תחת וטטומתיו ולפי

 ףילחהל התחפשמל תורשפא תתל ידכ ,רקובה דע הרע הלוחה

 השק םוי הילע הכח ותרחמל) .אבהל דודע בואשלו חכ

 ןוגרא ילב ,אענצבו טקשב השענ היה הז לכ (ליגרכ ,ךרפמו
 םילהנמ ,תוריכזמו םיריכזמ לש םלש תווצ ילב ,תמוסרפ ילבו

 לש תויחד ילב דימו ףכית השענ לכהש רקיעהו תולהנמו

 וניתומא לש תויומדה ויה ולאכ ."םייתרחמ וא רחמ אוב,

 ןתשובלתב ,יניע דגנ ןתוא ינא האור וליאכ ,תושודקהו תורקיה

 .םיחלוגמה ןהישאר לע תוחפטמ תופוטע ,העונצה
 תורוצ ינימ לכב היוטב תא תאצומ התיה תידדהה הרזעה

 התיה תאז ."עקאלק,ה :ןהמ תחא אמגודל ריכזאו םינפואו
 ,םיכוראה ףרוחה תולילב תונב ופסאתה רשאכ ,הרזע תשגה

 תא טורמל הל רוזעל ידכ ,תונמזומ ויה הילא החפשמ לצא

 הלאה תוצונה ,ולדגש םיזואהמ ןמז יקרפב ופסאנ רשא ,תוצונה

 הוקתב ,ןקרפל ועיגהש תונבל הטימ ילכ יולמל תודעוימ ויה
 ,תאזה תממעשמה הדובעה תא םיענהל ידכ ...ךכל הנקקדזתש

 ןבומכ ןכו םינשי םגו םישדח םירופס תורפסמו תוחחושמ ויה
 יחופת תליכא בגא ,רפכב הכלהתהש הנורחאה תוליכרה תא

 וניליב ךכ ,הלא תויוגמדזהב לבוקמה דובכה ,םייולק המדא

 שיח ופלח רשא הלילה לש תורחואמה תועש דע םימיענב

 ונתאמ תחאש םימעפל הרק .רבדב שיגרהל ילבמ רהמ
 םרגש המ חורו רבע לכל תוצונה ופפועתה זאו השטעתה
 תא ,ןבומכ ,ריבגה רשא ,ונלוכ יפמ קוחצ לש תוצרפתהל
 .זוע רתיב ןתפועת

 השרוב ידלי םכתא ראתל םילימה רצוא תא חקא הפיאמו
 לודג המ !םכרובע יבלב רומש בחר הכ םוקמ ירה !1 םירקיה

 היה םכצקו ,ידמחמ ,דוע םכניאש יעדויב ירבשו יבאכ אוה
 םירקיה ןח ידלי ,םתוא ינא האור וליאכ !יגארטו ירזכא הכ
 תופפועתמ םהיתואפ רשאכ ,''רדח,,ה לא םיפחי םתצירב ,הלאה
 .היה אל הז ףאש הרק תחא אלו .שבי םחל תפ םדיבו חורב

 ,תונרע ,תוחקפ תוקיפמה ,תודמחנה םהיניע טבמ תא חכשא אל
 ינפל םוק ומיכשה רשאכ ,בטיה ינא תרכוז .רומוהו תונבבוש
 םהמ םידחא ,רופכל דע םירקה ףרוחה תולילב ,רחשה תולע

 תיששעה דיל הכוראה םכרד תא ושעו םייולבו םילב םידגבב

 .הלילה תכשח תא םהל ריאהל ,םהידיבש ("ןר'טמול,,)
 םהיניעו לז יבא לש "רדח,,ל םיעיגמ םתוא האור ינא ךכ

 וקקותשה הכ ירה -- הצחמל ןיידע תומוצע תוינכיחהו תוינרעה
 יזוחא ,הניש רסוחמ םידורצ ןיידע םהיתולוקו !דוע הנישל
 יעונענו םהידי ףושפש בגא וששואתה דימ ךא ,וסנכנ רוק

 םידומל םויל וננוכתהו קסומה רונתה לא םברקתהב םהילגר

 ,הלילה תועשב םייתסהל אוה דיתעו םהינפל דמועה ךורא
 דע ,הלא םירקיהו םיטעמה םיעגרב .םירהצב הרצק הקספהב

 םינינעה לע ונדו םהיניב החיש ופטח ,םידליה רתי ופסאתהש

 תוינרקס םיניעבו וסיכמ רותפכ איצוה םהמ דחא .םיילאוטקאה
 "םינוק, המכב רמולכ ,ויווש תא ול ךירעהל ורבחל הנפ

 ץופנ 'יה םירותפכב קחשמה) .הזה "רקיה,, רותפכה לבקתי
 וספת דימ .(םירחא םיקחשמ םהל ןיאב םידליה ןיב דאמ
 ראומה ךוראה ןחלושה ידצ ינשמ םילספסה לע םהיתומוקמ

 תורמגה לומ וענו ,הז דיל הז םיבשוי םהשכ .טפנ תרונמב

 תננובתמו תדמוע יננה .םהיתואפ לוסלס בגא ,םהינפל תוחותפה
 ...תומימתו תוניצר תועיבמה תויננחה םהינפב

 תוריהמב רקוס ,ורבח בג לע "קילפמ, דלי עתפל הנהו

 ענונתהל ךישממ דימו רתסומ ךויח בגא ותבוגת תא קזבה
 ,םישקה םיאנתה תורמל ...םדוקמכ תומימתהו תוניצרה התואב

 רומוההו םחור בצמ ,הלאה םירקיה םידליה םייורש ויה םהבש

 תולודג וחיטבה םהמ םיברש ,הלא םירקי ונידלי .םבזע אל

 ,תודהיהו הרותה םלועב דבכנ םוקמ סופתל ויה םידיתעו

 לכש ,תעשורמ תוירזכאב םלועה ןמ ורבעו לילכ ודחכוה

 ידלי לעו .ןודזו עשר לש תאזה תואיצמה לומ ריוחי רואת

 וכזש ינפלו םביאב םדועב ןוילכ תרזג הרזגנ הלאה דמח
 .םהינפל רשא םייחהמ םעט םועטל

 תונבה ונא ,הברדא אלא ,ונלצא שבד וקקל אל תונבה ףא

 לע ונרמרמתהו םינבה לש "לזמה בכוכ,,ב הרמ האנק ונאנק

 לכ ולאכ םישוע םתא המו, ...הלאכ תוילפה השועש לרוגה

 "'רדח,,ב םויה לכ םכל םיבשוי,, .וניחא רבעל ונצרפתה ? "ןמזה
 התיבה םירזוחו לוע ילבו תוגאד ילב ,השעמ ספאב ,םחה
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 ץצורתהל תוחרכומ ונחנא ולאו ןכומה ןמ לכה  םילבקמו

 תונקתמ ,תוחידמ ,תוצהגמ ,תוסבכמ -- חורבו םשגב ,רופכב
 ,המואמ ונל םירזוע םכניאש ךכב יד אלו לכה םכל תוניכמו

 לוזלזב וניפכ למע םיכפוהו וניתודובע לע םיסח םכניא אלא
 היה ךחוגמ ."ונשעש המ לכ תא ונל םיסרוהו .תושידאו
 םהיתויחא תויוצרפתה תא עומשל הלאה "םינטקה םירבג,,ל

 אלא ,ןכבו,, ."הז ןויושדיא,, לע ןתורמרמתה לעו "תוחפוקמה ,

 "? השאה הרצונ המ םשל

 תמחלמו קבאמ יאלמ -- השרובב ןילוחה ימי ויה םישק
 השרוב הטשפ ,תבשה הברקתה תע לבא ,םוי םוי לש םויקה

 תיגיגחו המיענ ,הטקש ;תרחא הרוצ השבלו התרוצ תא
 .עיפוהל תדמועה ,הכלמה תבש תארקל וננוכתה הבר הנוכתבו

 ןנוכתמ ,םיעוגעג ךותמ הל הפצמו ותלכל קקותשמה ןתח ומכו
 ,העיפומ איהש עגרבו התארקל ךלוהו גח ידגב שבולו הפיתמו
 ימיטפוא ,רתוי טקש ,רתוי עוגר ,רחא םדא תויהל אוה ךפוה
 הנה .שפנהו ףוגה ייונע -- ויתורצ לכ תא חכוש אוה .רתוי
 ."אתכלמ תבש ,הלכ יאוב ,הלכ יאוב,, ...עיפות איה טעמ דוע

 הירמוש תא האפרמ איהו היפנכב אפרמ האיבמ תבשה

 תששל םייחל יוקשו חכ םיבאוש הנממו שפנו ףוג ירוסי לכמ

 לילמ דוע ולחה תבשל תונכהה ...הירחא םיאבה קבאמה ימי
 .שממ תורנ תקלדהל דע ,תבש ברע לכ ךשמב וכשמנו ישש

 רע ,החקרמכ היה רפכה לכ .ןנוכתהלו לומעלמ וקספ אל

 םיצר -- ול הצא וכרד ,ותכאלמב זופח דחא לכ ,ססותו

 קיפסהל ידכ לכה ,דועו דוע רוטיקה אולמב םידבוע ,םיחותמ
 הנא םיצרו םיזפחנה םישנא בוחרב םיארנ םשו הפ .תבשל
 ,דגב ריזחהל םאו ,תלכמ תונחב אוהשמ דוע תונקל םא ,הנאו
 .הכאלמה ילעב ידי לע םינקותמ וא םישדח םילכ וא םילענ

 תחת םהיתוליבח םע ,הוקמל םכרדב םיצר םינבו תובא

 יקומס ,הרזחב םכרד רבכ םישוע םירחא רשאכ ,םהיתועורז

 הדיפקב תושענ תיבב תונכהה .(ץיוש) םידאה תיטבמאמ םינפ
 ,םיחצחצמ ,םיפשפשמ ,םיטבוח ,םיחידמ ,םיאטאטמ ;הבר

 תוקרממו בג תונוכר תודמוע תונבה 'וכו םיפוא ,םילשבמ
 ןהיחא םע תוברו חתמ ךותמו ןהיתוחוכ אולמב תופצרה תא
 ילב ,בבותסהל וישכע אקוד ןוכנל ואצמש (שגרה ירסח)

 ,םוקמל םוקממ םרבעב םהידעצב ץובה תא ריבעהלו סוסה

 .היפכ למעב בשחתהלו םחרקילבמ
 "הכ דע יתלמעש ילמע לכ תא רבכ תסרה !ךומכש עשר,

 ןהינפ לע חתמה רשאכ ,סעכו זגור ךותמ ןהיחאב ויה תורעוג
 ולאכ, "!ןושארה ףוצפצה טעמ דוע הנה,, .ןהיניעב תועמדו

 הנה .תופסלפתהב םינוע ויה "הכו הכ ןיב ךלכלתי אל הזש

 םינולגעה -- חתמה רבוג בוחרב ,עמשנ רבכ ןושארה ףוצפצה

 קיפסהל ידכ ,םהיסוס תא תופוכתה םהיטוש תופילצב םיזרזמ

 ,םישנ .תבש ידגב ףילחהלו ץחרתהל ,התיבה ןמזב עיגהל

 תודיטשפהו (טנלושט) ןימחה יריס םע םיצר םידליו תונב

 ןהיילד םע תורענ .םינכשה לצא רונתב םנימטהל (לגיק)

 הצירב ןכרד תושועו םימ םתואלמל ידכ רהנל תורהממ ןהידיב

 .התיבה
 ,תבש האב ,חתמה קרופ ,ישילשה ףוצפצה עיגה תע

 ''ךלמל ךפהנ בלכה,, .תחאכ שפנהו ףוגה תחונמ ,החונמ האב

 חצחוצמ ,יקנ תיבו תיב לכ .םיררושמה דחא אטבתהש יפכ

 תצהוגמו תנלמועמ הרוחצ הפמב ךורע תבשה ןחלוש .ץצונו

 תוסוכמה תולחה תוחנומ וילעו הנבולמ הקיהבה רשא הדיפקב

 ןדי לעו -- תורעגה לש ןהידי ישעמ -- תמקורמ תיפמב

 ,םיקולד תורנ םהבו םיחצחוצמה םיטומפהו ,תוסוכו עיבג ,ןייה
 ,הולשו טקש םירהוזו םינירקמה ,תורקי -- רוא םיציפמה

 החמש לש תשראו םיעוגר םלוכ .הניפ לכב הרוש הניכשה
 השגרה ,תרחא הריוא ,ףטשנ לכה .םהינפ לע הכוסג הולש לשו

 םהינב םדצלו לעמיירטשו הטופקב םישובל תובא .תרחא

 תוהמא .תוליפתה יתבל םכרד םישוע ,תיגיגח םישובלה
 ...הואגו רשוא יטבמ ,ןולחה דעבמ ,םהירחא תוחלוש ןהיתונבו

 תוללפתמ ,עובשה לכ לש למעמ וקרפתה רשא ,םישנה

 וקיפסה דוע ןהמ תודחא .םימלועה ןוברל תועמד תוכפושו שרח
 רפסמ דוע ופסאתה םש םוקמ ,תיבה תיזחל לספס איצוהל
 תושובל תונב תוצובק ,תוצובק ...קותמ טופטפ ופטחו תונכש
 םיעקוב תסנכה יתבמ .תובוחרב ןתאנהל תולייטמ ,תבש ידגב
 םיקדה םהיתולוקב םיוולמ םה רשאכ ,הליפת לש םיברע תולוק

 תוצובק תוצובק ורהנ ,תוליפתה רמג םע .םידליה לש םימיענהו
 תיטיא הכילהב םכרד םישוע םה .םהיתבל םכרדב םישנא

 דע ,המיענ החיש ךךותמ תובוחרב םה םיעסופ ,תיגיגחו
 תכרבבו תוקחוש םינפב .ותיבל דחאו דחא לכ םיעיגמש

 םתסינכ םע .התיבה סנכנ אוה ויפב (תבש טיג) "םולש תבש,
 רישה םע ליחתמש תבש לש תורימז רמזל ףכית וליחתה

 ? "אצמי ימ ליח תשא,,ו "םכילע םולש,,

 תורמאנה תורימזה תא םירמוג (1 םהומכ אצמ דוע ימו)

 ירחא .דחי םג שפנה תוכפתשהו החמש ךותמ שודק ינפל

 לכאמ לכ ירחא ,תורימזב הדועסה ךלהמ לכ הוולנ ,שודקה

 םיעקוב תיב לכמו הז לכאמ ירחא לבוקמה רישה רשומ לכאמו
 ,"החמשו החונמ,, תורימז יעטק לש הרמיזו הריש תולוק םילועי

 ,המיענה השגרהב ינא תרכזנ םיעוגעגב .דועו "םלע ןובר ה-י,

 לש םיברעה תולוקל רקבב תותבשב תררועתמ יתייה תע

 ,עובשה תשרפ לע ורבע םהיתולוק םעונב רשא ,יחאו לי'ז יבא
 יתבל בוש ורהנ םינבו םישנ ,םישנא .ךכל םידחוימה םימעטב

 הרידה רודסב תוקסוע ויהש ,תונבה קר וראשנ תיבבו תסנכה
 רשא ,םירהצב הדועסה ירחא .םוי לש תבש תדועס תנכהבו

 דחא לכ תבשה תא ולב ,הרמזו הריש ךותמ ןכ םג הגוחנ
 תונבה ונא ולאו החונמל ושרפ םירוהה ;וכרד יפל דחאו

 .עבטה קיחב וא רפכה תובוחרב לייטל ונאצי

 םיגגוח תעכ .המויסל תברקתמו תבשה תכלוה טאל טאל

 ינא תרכזנ ."תישילשה הדועס,, היתודועסבש ןורחאה תא

 רמזמ היה רשאכ ,ל"ז יבא לש וינפ תעבהב תושגרתהב

 רשאכ דחוימבו "'דודל רומזמ,, לבוקמה רומזמה תא וז הדועסב

 התא יכ ,ער אריא אל ,תומלצ יגב ךלא יכ םג,, קוספל עיגה

 קר ,בלל תועגונה םילימה שורפ תא זא יתנבה אל .יידמע

 רשאכ ,בצעב ושאר תא עינמ היה ל"ז יבאש ךיא ינרוכז

 יבלמ חכשנ יתלבהו רקיה יבא -- ןכ .הלאה םילמה תא רמיז

 ארונה תומה םע תשגפנ רשאכ תארי אלש ינא החוטב --

 | | -  ."ידמע התא יכ,, .ירזכאהו

 ונענמנ וגא ךא ,הז רחא הז םיצצ םיבכוכה םיארנ םימשב

 ..תבשה לש התוהש תא תצקמב ךיראהל ידכ ,רנ קילדהל

 תכלממ דרפהל הלוכ החפשמה תפסאתמ תבשה תאצ םע

 ,וזה הדרפה -- "הלדבה,  תעימש לש סכט ידי לע תבשה

 לש םיל הרזח ץופקל ,יגיגחו שדוק דמעממ דחה רבעמה

 ידכו ךכל יוצפכ יכ רמאנ רבכו שפנ תמגעל המרג ,ןילוח

 לש םיענה םחיר תחרה תא וניקתה ,הרעצמ שפנה תא םחנל
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 תדחוימ הדועס םג וניקתה ,תבשהמ הדירפל ךשמהכ .םימשבה
 איה תאז ,וגתוא תבזועה ,"תבשה תכלמ,, .,הכלמה .תא תולל
 ןחלוש תכירעב תכרענ התיה רשא "הכלמ הוולמ, | תדועס
 ונלצא היה גוהנו תבשה יוולל תודחוימ תורימז תרישבו
 שודקה ט"שעבהמ םירופס אירקמ היה ל"ז וניבאש תיבב
 ונבשקהו ןחלושל ביבסמ ונבשי הפ ירועפ .םירחא םיקידצו
 לש תוגאדהו הפלח תבשה .הלאה םיאלפגה םירופסל בשקב
 | ..ולחה בוש לוח םוי

 גנועה תא חכשא אל םלועל ,"בלכל בוש ךפהנ ךלמה,
 .ל"ז ירוה תיבב יל הקינעה גובשה רשא רשואהו

 הרעס ימי ןכו םייסחי טקשו הולש ימי השרוב העדי
 -- ונרפכ ידוהי רבעל וצפנתה םירעוסה םילגה רשאכ :,שעגו

 יערזו תימשיטנאה התסהה רובגב 1930 תנשב םג היה ךכ
 .םידוהיל האנשו הנטש תאלמ הירופ המדא לע ולפנ התסהה

 התסהב רשא ש"מי "הלינד,, עדונה עשרה םק םימיה םתואב
 יתב תא םה ותיצה ותכרדהבו רפכה ירכא תא תיסה העורפ
 םואתפ הנהו ,רקבה תועשב דחא ישש םויב הז היה .רפכה
 םידוהיה יתבב וזחאנו וללותשה רשא תוירזכא תובהל וצרפ

 לכ ויה עגר ןבו ,ץעמ םייונב ויה םבור רשא ,הז רחא הז
 דועב ,דוסיה דע ופרשנו וברחנ םיתבה .שא תלכאמל הלא

 תורשע ,תורשע .םפכב םשפנ דועב טלמהל וחילצה םהיבשוי

 ללוע םע תוחפשמ ןהיניב ,(ונתחפשמ םג ןכותב) תוחפשמ
 למע .ןהישאר לעמ גג תרוק אלל עתפל ןמצע ואצמ ,ףטו

 אל סנ ךרדב) .שא תלכאמל היה םינש תורשע לש ןהיפכ
 רבשמ תעל םיחא תרזע תא ןייצל יואר .(שפנב תונברק ויה

 ושיגה םידוהי םיחא ,הקוחרה הקירמא ידוהימ האב רשא

 "טניו'ג,,ה ידוהיה ןוגרא ךרדו םיללמואה םהיחאל הפוחד הרזע

 םיקהל רוזעלו רשפאל ,תיפסכ הכימת ןכו םידגב ,ןוזמ וקלוח

 -- שדחמ ונבנ ופרשנש םיתבה .שדחמ ,םיברחה םיתבה

 םירדהנ ,םילודג ,םיפי םיתב ומיקה םהיניבש תלוכיה ילעב
 תעיזב םה ףא ומיקה םיינעהו זא לש גשומה יפל םיינרדומו

 יכ ותעדב הלעה אל דחא ףאו םהישאר לע גג תרוק םפא

 םהיתב תא םלוכ שוטנל ויהי םידיתע הנש הרשע עברא דועב

 .ירזכאהו ארונה ,ינומהה חבטל בוש אלל תכללו

 השרוב ידוהיל ארונ ןוסא היתובקעב האיבה הפירשה

 לבס תאלמ התיהש הבכשב הקוצמהו ינועה תא הריבגהו

 הלטלטו לודג עוזעזל הפירשה המרג ןכ ומכ .יכה ואלב ינועו

 הזה םוקמב םכנה םירג,, :רומאל ,הקזח הלטלט םידוהיה תא

 םיבר םנמאו ."עובקה םכמוקמ תא וב תוארל םילוכי םכניאו

 םג ויה .םירחא תומוקמל םבשומ םוקמ תא קיתעהל ולחה

 לכמ רעונה ןיב .לארשי ץראל תולעל םידעצ ושע רשא םיבר

 הלא ויה -- "הרשכה,,ל תוצובק ,תוצובק ונגראתה תובכשה

 תולעל הנוכב תואלקחלו המדא תדובעל לגתסהל תונויסנ

 תא ואיצוה תודחא תוצובק ןכאו .היתובשומב זחאהלו הצרא

 דועב םיחטבמ ףוח לא עיגהל וחילצהו לעופל ןהיתובשחמ

 םרטבו הפוריא ידוהי ישאר לעמ םיננעה וננעתה םרט ,דעומ

 .םיכושחה םימיה ועיגה

 ,ונלצא היה גוהנש הפיה גהנמה תא חכשא אל םלועל

 דע םתוולל ונייה םיגהונ ,הצרא התלע םישנא תצובק רשאכ

 תוננוכתההו תונכהה לש הנוכתהמ לחה הז הדרפ עסמ .תבכרה

 םידידיו םירבח םינכש ,םהיבורק ;םתיב-ינב רשאכ .הילעל
 רתיבו תודוזמה תזיראב םירזועו םיפתתשמ ויהש םיבוט

 רשאכ ,העיסנה םוי -- שגרנה םויל ועיגהש דע תונכהה
 התיה .תבכרה תנחת לא ךסב םכרד ושעו בר להק ולהקתה
 םישגרנ .דחי םג בצעהו החמשה םילוהמ ויה הב הכולהת תאז
 הדרפה לע באוכ בלב םג ךדיאמו ונכלה החמש יפופאו

 ונעגה םש ,תבכרה תנחתל דע ונכרד ונישע ךכ .הרזגנש
 המוצע הקירשב הלוק הנתנ תבכרה .םינורחאה הדרפ יעגרל
 הז ונפנפנ הזז תבכרה רשאכ ,הדרפה תוא תא רשיבש המ
 רישה תא ונרשו וניניעב תועמדבו תוטחממבו םידיב הזל
 םש ,וניתובא ץראב םש, :הלאכ תויונמדזהל לבוקמה
 "...תוארתהל

 תכלוה תבכרהש ןמזה לכ וניכבו וגרש ,ונפנפנ ךכ
 תעלבג איהש דע רתויו רתוי הנטק תיהנו ונתאמ תקחרתמו
 ידוהימ . תוצובק ,תוצובק וחילצה ךכ .לילכ תמלענו :קפואב

 הארונה האושה אוב םרט הב שרתשהלו הצרא עיגהל שרומרמ
 .םירתונה לע

 ןבאכ השמיש רשא ,תובוחר הבשומה תא ןייצל יואר

 םיונכב ויה םיעודי) שרומרמ ידוהי תטילקל תבאוש
 הז היה לבא .השרוב ידוהימ םג וטלקנ םהיניבו ("םינארוח,,

 וראשנ םידוהיה לש םבור בורו ןטק ץמוק ברה ונרעצל

 תוחורה ...םבל תומימתב שדחמ םהיתב ומיקהו םהיתומוקמב
 םהיקוסיעל ורזח השרוב ידוהי טאל ,טאל ועגרג תורעוסה

 .םיימוי-םויה םהייח תא תויחל וכישמהו םויה רדסל ורבעו

 היה -- טקשו עוגר לכה הרואכל היה הארנ חטשה ינפ לעמ

 לוכי עגרו עגר לכ רשא ,יובכ שעג רה לעמש טקש הז

 םייחה ורזח ךכ .שאב לכה תולכלו ויתובהלב שדחמ ץרפתהל

 םירעוס םילגו םילושחנ ךותב ליגרה םלולסמב עונל םיידוהיה
 וררועתהש דע ,םפעזמ םיקרפל וחנ םעפב םעפ ידמ רשא

 רבע לא םצפנתהב זוע רתיב םתורעתסה תא וקזחו שדחמ

 .םידוהיה ינפ
 איה הנופ טאל טאלו הברעמ תוטנל הליחתמ שמשה

 השרוב העקש התיא רשא ,תיפוסה התעיקש דע ,עוקשל

 לע וכתנ תושדח תורזג ,הרצ תפדור הרצ .הלוכ ,תידוהיה

 עשר תלשממ המק 1938-ב .םירקבל םישדח ,םידוהיה ישאר

 תלשממכ הצמשל העודי התיהש ,םיקהבומ םיימשיטנא לש
 הינמור ץראב םיעודיה םיימשיטנאה ינש םש לע "הגוג-הזוק,

 דע םידוהיה תא ףודרל וליחתה הלאו השארב ודמע רשא

 םימי ,שחרתה סנה הנהו םיכושח ףרוח ימי הלא ויה ראווצ

 עשר תלשממ הטטומתה הנשה התואב םירופ ינפל םירופס

 םידוהיה ןיב הררתשה הלודג החמש .םוק ילבל הלפנו וז

 וז יכ זא ועדי אל .הזה רודה לש "םירופ-סג, הזב וארש

 םידעצב אבו ברקתמ רמה םפוסו הנורחאה םתחמש איה

 .םיריהמ

 ותכיעד ינפל ,הלועו ץפוק ,חילבמ רשא ,ךעוד רנ הז היה

 ירחא דעצ ,המידק תוריהמב םיענ הירוטסהה יגוחמ .תיפוסה

 היקיזאמ תיצאנה היחה הצרפ 1939 רבמטפסל 1-ב ,דעצ

 םלועה תמחלמ תא החתפב ללותשהל הליחתהו םילובכה

 הנידמ .ונמעמ שילש ןוילכל האיבה רשא תירזכאה הינשה

 תולובג ביצמ אוה ,לשב ירפכ עשרה ידיב תלפונ הנידמ ירחא
 םימלש םילבח ריזחמ אוה ךכ  .ונוצרכ תונידמ קלחמ ,םימע

 .שרומרמ לבח םג םהיניב ,הירגנוהל םפרצמו הינמור ץראמ

 וחמש ,ירגנוהה םזיטוירטפה ןמ םהב היהש םייביאנ םידוהי

 לבא ,תירגנוה תוסחב תוסחלו רוזחל תאזה תונמדזהה לע
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 םה  וליחתה .םתסינכ םע ףכית יּכ. ,הברה- הכרא: אא םתחמש
 םהל קיצהל וליחתה םה .,תוסלקתהבו תויניצב ,םידוהיב: שוגנל

 בעיה .בשיתהל ןיידע וקיפסה אל ..לכו. לכמ םדעצ .רצהלו

 לקוח; תאצוהב םעורז תחנ תא םהל תוארהל :וליחתה :רבכו
 ..םידוהיה דגנ ויה םינווכמ רשא .,םישדח "תוחרזא

 םתוחרזא תא םידוהי ןומהמ הליל ןב גללש הלא םיקוח
 רפסמ םוקמה יבשות םידוהי םהיניב ,תירגנוהה .תוסחה תאו

 תולובגל ץוחמ ולגוהו ופסאנ הלא םינכסמ םידוהי ,תורויז

 שמשה רוא תא תוארל ילבל ומלענ םהיתובקעו .הירגנוה

 רודכ ומכ לובגל לובנ ןיב ולגלגתהשכ וגרהנ רשאכ ,רתוי
 | [ ץפח ןיאש

 וחקלנ ,םירהצה ירחא תועשב תחא תבש םויב ינא הרוכז.

 הז היה .ינלופה לובגה לא ולבוהש ,השרובמ םידוהי האמכ

 ,עשי ירסח ,םהינומהב ,ףטו םישנ ,םישנא תוארל עזעזמ הזחמ

 הפטח .ל''ז .ימא .םעישוהל ונידיב לאל ןיאו רמה םצקל םילבומ

 םרדנ'זה .-- םידוהיה דחאל .תאז השיגהו התושרבש םחל רככ

 דועב ,ךרובע תאז יקיזחה,, תוסלקתהבו הרמוחב ביגה ירגנוהה

 יטנא םיקוח ,םימדקתמ ןמזה יגוחמ ."םכרות םג עיגי עובש

 תברקתמ המחלמה תיזח .תוירטפו ןיהמככ םיצצ םיידוהי

 ,ירגנוהה אבצב תרשל ולספנ רשא םידוהיהו הירגנוה רבעל

 לש תודובע ידודגל וחקלנ ,םידגובו םיביואל ובשחנו .תויה

 םיישונא לאו םישק םיאנתב ובחסנ הלא םידודג .היפכ תונחמ

 הז 'םיפלוח םירדוק םימי  .דועו הינלופ .,הנירקוא .יקחרמל דע

 םימשה .דיתעל תודרחו תוער תורושב רשבמ .םוי םוי .,הז רחא

 ץוצנ ףא ריאהל ילבמ ,םירוחש םיננע תרשחב םירדקתמ

 .רוא לש

 ביבסמ התעבט תא תקדהמו תללותשמ תיצאנה היחה

 הנידמ םזיצאנה ףגמב תשמור איה ,הפוריא תונידמ לכ טעמכ
 .המרח דע םידוהיה תפידר היתוגאד שארבו -- הנידמ ירחא

 האנשב איה התיסמ ,העיגמ איהש הפיא םוקמו םוקמ לכבו

 הלפשה יקוח הליטמ ,םידוהיה לע ץראה יבשוי תא השובכ

 םילפשומ ,םיבערומ םהש דע םהידעצ הריצמו הליבגמ ,םהילע
 םיפסאנ םה ףוסבלו ,םשפנ תואכ םהב תושעל ןתנו םישלחו

 םתגירה ינפל לבא ,הגירהל םילבומו ןאצ ירדעכ םהינומהב

 ,הנורחאה הפיטל דע םהיתומצע דשל תא םהמ תצצומ איה

 תסיפאב םהשכו טעמכ היתשו לכוא ילב ךרפב םתוא הדיבעמ
 המחלמה תותיזחב .םתדמשהל םיזגה יאתל םילבומ תוחוכה

 תומחלמב םישובכהו תוחלצה רדס לסח -- ערו ךלוה םבצמ

 תעכ ,םלגר ףכ וכרדש םוקמ לכב םיצאנה ועיתפה םהב קזב

 םיכלוהו םימוצע םידספה ,תונמאנו תושק תוכמ םה םילבוס

 םינפ םהל הריאמ הניא החלצהה םא לבא ,יחד לא יחדמ
 תדמשהב םנוחצנ תא ריחמ לכב םה םיצור ,המחלמה חטשב

 | | .םידוהיה

 םידעצב האבו תדמועה םתלפמ תא שארמ םה םיזוח

 םממז תא עצבל קיפסהל םיצור םה הז ינפל לבא ,םייטא

 הרות םג העיגה ךכ .םידוהיה תדמשהב "יפוסה ןורתפ,ב

 המחלמה םות ינפל ךרעב ,הנש רשאכ ,הירגנוה תודהי לש

 .הדמשהל םה ףא וחקלנ

 -ידיה,, הנידמה תא םיצאנה ושבכ 1944 ץרמל 19 םויב

 תחא תבב .םתירב תב וישכע דע התיהש תירגנוהה 'תיתוד

 ,םינפבמ הירגנוה תנידמ לכ תא "לומתא לש םידידי,,ה ושבכ

 תודוקנ לכ לע ןכו תובכרה לע ,רודשה תונחת לע וטלתשה

 הלילה תועשב ועיגה רפכל ונילא ,תושיגרהו תובושחה

 וליפה השאכ המיאל דע ךירחמ םימיא-ליל הז היה .,תורחואמה
 תומה תא ונא םיאור יכ ונימידו םידוהיה לע םתתח תא
 םיתבב ובשיתהו רפכה לכב וצרש םה םהיתורשעב .וניניע דגנ
 ןורתפל | ,םוקמ לכבכ ,דימ ושגינ םתסינכ םע  .רוצעמ .ילב

 ימואתפ ףתחב .םתגאד שאְרַב דמע רשא ,םידוהיה לש יפוסה

 העפשה ילעב .,םיבושח םידוהי ןכו הליהקה ישאר תא ופסא
 וא תוננוגתה לש תוגיהנמל אוהש לכ ןיערג תויהל םילוכיה

 | . .טעגיס ריָעְל הבורע ינבכ ולבוה רשא ,דרמ
 תדינע רבדב הדוקפה . האצי .םינושארה: םהידעצ  םע |

 ולוגלג הז היה ."דוד ןגמ,, תרוצב יושעה ,"בוהצה בכוכ,,ה

 רשאו םיניבה ימי זאמ הצמשל עודיה ,"בוהצה יאלט,ה לש

 ירחא .םהיתו"וכז תסימרלו םידוהיה תלפשהל למס דימת היה

 הלאו .תובוחרל תאצל םידוהיה וטעמ ,תאזה הלפשהה תדוקפ

 םינפב ,"בוהצה בכוכ,ה תא םדנועב וכלהתה חרכהב וכלהש

 ,באכ יאלמ ,שאר ילפשומ ,םמצעב. םיסנוכמ  ,הדרח יאלמ

 ידוהיה היה בוחרב ותכילהב .תורצמו בערמ ,םירווחו םיחוחש

 געלל ותוא ושעש ,םילולעת ישעמלו תוכמל ,הלפשהל רקפומ

 .,םוי לכבש םישעמ וישכעמ ויה רשא ,סלקלו

 תא .דונעל ילב בוחרל .אצי רשא ידוהי ספתנ רשאכ |

 םישנועב רסיתנו םילילפב אבומ אוה היה "בוהצה בכוכ,,ה

 לע ונלצא וכלהתה תועומש יבג לע תועומש .רתויב םירומח

 ליבוהל םידמועש ורמאש תועומשמ לחה ,ונלרוג לעו ונדיתע

 הדמשהל םילבומ ונאש תועומשה דע ,הדובע תונחמל .ונתוא

 .תורחא תונוש תועומש ויה ,ולא תועומש יתש ןיבו

 :עדנעמ עטנעי ,לוממ ונתנכש ונילא הצרפתה דחא םויב

 (סהמלש עטנעי,כ העודי התיה השרובב .רשא) ,'ץיבאל

 :רמ יכבב ,הידי תא הכרפ איה רשאכ .תוקעצבו תוחווצב

 איה .(הגירהל ונתוא םיליבומ) !"ןענגרה זניא טרעיפ ןעמ,,

 םתב תא תחקל םהל עיצה רפכב דחא יוגש הרפיסו הכישמה

 הכלמ ךא .םלצא הריתסהלו הרכיא ידגבב השיבלהל ,הכלמ

 וסינ םה ,"יתא םג היהי ,םכתא היהיש המ,, :הרמואב הברס

 לכמ ,ברה ירעצל) ,הלשב הדמע איה ךא ,הילע עיפשהל

 .(רכז לכ ראשנ אל ,רפסמב עברא ,החפשמה

 שוריגה יכ ,שוחב שיגרהל ןתינ היה תספה סורפ םע

 התיה הריואה ,עגרו עגר לכ עיפוהל יושעו רעשב רבכ דמוע

 חתמו דחפ ,הגות ,בצע אלמ ,דבכ ילמשח ןעטמב הנועט

 וליחתה םישנא ,אובל דמועו יופצש הממו עדונה יתלבהמ

 ונא םג .ירשפא רבד לכבו דיל אבה לכמ דייטצהלו ןנוכתהל

 ונכרדל םינוש םידויצו בג ילימרת תריפתב ונייה םיקוסע

 ,םייתנשה ןב ,וטע יתוחא ןב ןטקה לידודל וליפא ,העודי יתלבה

 /-/% .ןטק דצ קית ול ונרפת

 חספה גח הז היה .הדרחבו המיאב ונילע רבע תספה גח

 ,החפשמה לכ רדסה לילל ונבסה רשאכ ותוא ונגגחש ,ןורחאה
 תא ונגגחש ,לפאו רמ חספ גח הז היה .התומלשב ,טעמכ
 ,התימל םינודנה םידבע ונתויהב ,"ןירוח ינב, לש תורחה גח

 ליחתה ל''ז יבא רשאכ םילמה ונינזא לע ולפנ הרמ הינוריאב

 ליל תא ."םירצמב הערפל ונייה םידבע,  הדגהה תא דיגהל
 האבה הנשל, :לבוקמה רישח םע ,ליגרכ ,ונמייס רדסה

 רשאכ ,םישורגה וליחתה חספה גח רחאל בורק "...םילשוריב

 .ןשיה תסנכה תיבל םידוהיה תא ףוסאל רפכה הצקמ ולחה

 םיכלוה םהשכ ,וניניע דגנ םירבוע ףטו םישנ ,םישנאה הנה
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 ,םיבולע .םבג לע םהיתוליבח וא םהילימרת םע בג יפופכ

 רשאכ ,םהידעצ תא םה םישוע ,םילפשומו םיבערומ
 ל םתוא םיליבומ םיירגנוה םימרדעז השלש וא םינש
 .םפוסא

 תוצמה ירייש רשאכ ,חספה גח ירחא בורק הז היה
 קר ,םירצממ ואציש לארשי ינבל ויה םימוד ,םהיתוחתמאב
 השמ ,ןמאנה םעור ידי לע ולבוה םה םשש ,הזב היה לדבהה
 דעצמ,ב םילפשומ םילבומ ונא ולאו תורחל תודבעמ ,ונבר
 קיודמה ךיראתה עודי אל ןיידע קר ,התימל םינודנה "םידבע

 ונרשבתנש יפכ ,עיגה ונרות םג הנה .תומה עוציב תרוצו
 .ףוסאה םוקמל רחמ ונא םג םיחקלנ

 ,האלכמל וניתיבמ ונחקלג םרט ןורחאה יליל תא חכשא אל

 רשאו ןשיה תסנכה תיבב ,רומאכ ,המוקמ תא האצמ רשא
 שואיב יקבוחבו יבכשמ לע יבכשב .יושיוו וטיגל ונרבעה םשמ
 עמד תוגופסה ינפ תא הטילמ ינא וב ,ישארל תחתמ ירכ תא
 .תורופס ויתועשש התימל ןודנכ ,ויגפל יבל חיש תא יכפושבו
 ,בוהאה ינק תא בוזעל ילע !הדמשהל אצי ןידה רזג הנה
 לכב ילא ירכ תא יתצחל .ירוענ תונשו יתודלי םינומט ובש
 תא עונמל לכוי רשא ,טלפמ הזב אוצמל לכוא ולאכ ,יחוכ
 יער התא,, .ול יתשחל "!ירכ ךתוא תבהוא ינא,, .ונתדירפ
 ךילע .ינתבזכא אל םלועמ התאו יתודלי רחש זאמ ןמאנה

 תומולח תא ייתמלח ךילעו הקותמה יתודלי תנש תא יתנשי
 רשאכ ,ךילע הפיעל יחנצ תעב ברע ידמ .םיקותמה יתודלי
 ןעטמ ןקרופו הזילע תינבבוש תוליעפ לש שודג םוי ירוחאמ

 םוי לש תויווחב יתרהרה ןיידעו יתבכש .יברקבש ץרמה
 לכ יתרפס ךל ..הקותמה יתנש ינפטחש דע  ,ילע רבעש
 ךילע ..תרחא הבושק ןזוא התיה אל יכ ,יתודוסו יתויווח
 יתגעלנ רשאכ ,עוצפה יבלמ ועבנש ,תודלי תועמד יתכפש

 יעצפ לע חלמ ןרזופב ,"הדמג, יתורבח ידי לע יתינוכו

 האצי תחא אל .יברקב יתקעז "!? עבטה ינחפק עודמ,, .םייוודה
 תוחתופמ ,יליג-תונב תונב יתוארב ,האנק בורמ יתמשנ
 תוחוטבהו תולילקה ןהיתועיספ תא ןעסופב ,ןתרוצבו ןהבוגב
 .הדמג לש ףוגב תומצע דלש -- ינאו ,ישנ ןח תוולמו

 התא .הרימת הרענ ךתרבחב החמצ ,תאוה 'הדמג,ה ןמ
 !וידחי םיפתושמה ונייח תא ךישמהל םיבייח ונא !ייחמ קלח
 דועש ידיחיה ןמאנה יער התא !ינכילשת לאו ינבזעת לא

 תודידבב ימי -- ןכ !! ינכילשתו יב דוגבת התא םגה ,יל רתונ
 יל תייה התא תולילב ךא !ילרוג ץרחנ תודידבל יכ ,ופלח
 ךקבוחבו יבכשמ לע יתולעב היה בוט המ .ןמאנה יערל
 ץרמ ןועטה ,יבל תאו ינפ תא ךברקב יתנמט תע ,יתועורזב
 ןיאב ,ויתודג תא ץורפל ודמע רבכש תושגרו תובשחמ ,ימניד

 יל רמאת התעו .ילע תלקהו יל תבשקה התאו ןקרופ םיאצומ
 השאר תא חינת ימו + ימוקמ תאלממ התעמ היהת ימ ,יריקי
 הבהאב הליל ידמ ךקבחש הרענ ךל התיהש ,הל רמאת + ךילע
 םלועל !רתוי תאזכ הבהאל הכזת אל םלועל !התקרז התאו

 !הזכ בל דוע ךילא ץחלי אל
 תובבלל יכ ,ללכ הנשמ הז ןיא יכ רמאת םא קדצת --- ןכ

 ןיקתהל היה רשפא יזחב םגש יאוולה ,םהל דחא ריחמ םינבאלו
 ךא !המואמ שיגרהל אלו בושחל אל -- ,יבל םוקמב ןבא

 תובר המו ,תויווחלו םייחל קקותשמו יברקב רע יבל ןיידע
 וליאכ ,תושידאו לגרה ךותמ ןהילע םירבוע ונאו !םלועב ןה

 האור הז לכמ דרפהל ידמועב התע ךא -- וילאמ ןבומ הז

 ! רתוי תויהל ףיסוא אלו ,לדחאה .ןכרע תא רתוי ינא
 לדחאה ! חצה ריואה תא רתוי םושנל ףיסוא אלו לדחאה
 אל םאה 1 תומיסקמה שמשה ינרק תא תוארל ףיסוא אלו
 המו םיסקמ המ 1 דדוהה יאלמ םירה תא רתוי תוארל ףיסוא

 יולמ ,רתויב םישקה יעגרב !עבטה לש וחוכ ריבכ
 יטיבהבו ינולח די לע הדומלג יבשויב ,שואיו תורמרמתה

 -- יגפל םימוסח םהו םהמ ינוחדש ,םייחה בצקל ורבעמ
 ,המחנ יתשגרהו םיסקמהו רדהנה ףונה לא יטבמ תא יתחלש
 םסק דוע לכ ,יבלב יתבשח "אל,, .ינפטלמ הנידע די וליאכ
 ישואי רשאכו !עיגה אל ןיידע וצק -- םלועב םייק הזכ

 תאשל לכוא אל !אל,, :קעז יבל ,ילא ךקבוחבו ואישל עיגה
 שחול ל ךלוק תא יתעמש זאו "!יתודידב תא רתוי
 :ינזאב

 ? ייהת הליסכ יתמ דע ,יתרענ יוה

 ? ךנה הדדוב יכ ךרובס עודמ
 טק עגר יבשח ,אנא
 !דחא אלו -- םה םינש ,המשנו ףוג

 תעדל יתחכונו ישפנב קומע ושרתשה תוינויגהה ךיתולמ
 וילעב -- תושגרו תובשחמ ,תונויער רצוי בלה דוע .לכ יִכ
 יתלכתסהו רחא ןווכל יתריס תא יתינפה זאו .םידלוב םניא
 רתוי תינויגה -- תרחא טבמ תדוקנ ךותמ םייחה ינפב
 "| דחא אלו -- םה םינש המשנו ףוג,, ,ןכ .רתוי תילאידיאו
 ונא תחא אל .אוה רשואמ -- םדאב םעופ בלה דוע לכ

 ,ןכות ןיא ,רשוא ןיא,, : תוננואתמ םלועב תוירבה תא םיעמוש
 סומסוקה וניגפל סורפ אל םאה 1ךיא ."םייחב קופס ןיא

 שדחמ ומויב םוי ידמ םלועה ארבנ אל םאה 1! רדהנהו אלפגה
 םוי לכב תישארב ישעמ םישדחתמ םניא םאה 1 וניניע דגנל
 םייק םאה 1 םוי דילומ הלילו הליל דילומ: םוי רשאכ  ,דימת
 ייופכ ,םישמרה ילד ונאו 1 הזמ רתוי לודג קופסו ןכות ,רשוא
 וגיניע ךא !הלאה תואלפנה לכמ ןיבהל לכונ המ ,הבוטה

 ,רשואה .קיפמ הז רשא רשואה תשוחת תא שח ונבלו תואור
 ..וב םיצור קר םא -- וגישהל רשפא רשא ,סכנ יתעדל אוה

 וילע יכפושבו רובשה יבל לא ירכ תא יקבוחב ,התעו

 תועמד תכיפשב םג אמש -- ינא תבשוח ,תומחה יתועמד תא
 ...אוה םייק ןיידעש םדאל חיכומ הז ירה -- רשוא ןומט

 .(...שדח רשוא יתיליג הנה)
 ילע םיבוהאה םירבדה לכמ דרפהל יל השק המ ,יוה

 תלכתה ימש תא תוארל תבהוא ינא !ייחמ קלח ווה רשאו
 ,םיבוצעה ,םירדוקה םימשה ינפב ןנובתהלו םיקחוצהו םירהוזה
 זועב םהיתועמד תא םיכפושו ...םיררחתשמ הנהו ...םיקפאתמה
 .התעיקשו שמשה תחירז תא תוארל תבהוא ינא ...םהל לקוהו
 לוקל ררועתהלו םירצרצה תריש לוקל םדרהל תבהוא ינא
 בישקהלו תואיגבו םירהה לע תבשל תבהוא ינא .םירפצה ץויצ
 עומשל תבהוא ינא .םיכפמ תוניעמ לש שרשרמה םהיתולוקל
 .יבל ילילצ םע האלפנ הכ הינומרהב םיגזמתמש ,רונכה ילילצ

 רוהטהו םימתה םכויחו םהיניע טבמ תא תוארל תבהוא ינא
 ,ץיק תבהוא ינא ,ביבא תבהוא ינא .םינטקה םידליה לש
 םייח ...תבהוא ינא,, -- ףרוח תבהוא ינא ,ויתס תבהוא ינא
 יתרבקו םד בוז דע יתפש תא יכשונב יתקעז "!תומ אלו
 .ינועמשי אל תיבה ישנאש ,רכב קומע ינפ תא



 3|2 השרוב ןורכז רפס

 עשורמה םלועב תושגר ךופשל אוה ךחוגמ המ יוה
 תובבלו םימל ךפה ישונא םד ובש ,םלועב !הזה ירזכאהו

 יתכפשש רחאל ,קלתסהל יל היהי רתוי לק אמש ךא .םיגבאל
 .יבלב רשא רעוסהו לודגה םיה ןמ תופט המכ

 ילע םאה .אבו ברקתמ "ירזכאה רחמ,ה לש רחשה
 ! בלככ ינוקרזיו ינוחצריו ואבי םיביואהש ,עשי תרסח תוכחל

 יל היה בטומ !ז1 יביואב םוקני ימו יתומצע תא רובקי ימ
 .ינא הגכומ ,ןכ .הידוהיכ תוחפל רבקהלו וישכע ךילע תומל
 ינחק ,יל-ק יוא !םיאטח אלל ,הארובל יתמשנ תא ריזחא

 ,עוגרמ םש אצמא יאדווב -- ךיפנכ תחת ינריתסה ,ךילא
 קבאמה תא םייחה םייאדכ אל !תומדא ילע יתאצמ אל רשא

 ,םימשונ רשא ריואה טעמ תרומת -- םהילע םיקבאנ ונא רשא
 הכו הכ ןיבש ,םידוהיה ונל טרפב !הזכ רקי ריחמ תתל
 לכ אללו הביס לכ אלל לודחל ךא .תומדא ילע םוקמ ןיא
 ךפשי ונימדש 1 וניחצורבו וניביואב המקנ תוארל ילב + הרטמ
 ונא ?וניחצור לש םימדה ןואמצ תא קפסל ידכ קר !אושל
 ופלש וניחצורש הטיחשה תלכאמל וניראווצ תא טישונ
 ןאצה רדע ,ןכ ! הטיחשל ןאצ רדעכ ךלנ ונא םאה 1 ונילומ

 הנכסב םישיגרמ םה רשאכ ךא -- הטיחשל טקשב םנמא ךלוה
 םתמחלמ ילכב קבאהל םיליחתמ םה ,םהילע תפחרמה

 לכ וליפא ירה .םשפנ לע דומעל םילוכיש המכ דע ,םייעבטה

 ינימ לכ םה םילצנמ אל םאה .ומויק לע קבאנ שמרו קרח

 טקניטסניאה הז ירה !םביוא ידימ לצנהל ידכ ,תולובחת

 .םהילע קבאהלו ןנוגתהל ,םייחל ףואשל יח רוצי לכ לש יעבטה

 ? שמרו קרח תגרדל וליפא ונעגה אל ונא םאה

 1 ךפשי יקנה ונמד יתמ דע !זיתמ דע ,יתמ דע ,יוא
 יתמ דע 1 סלקלו געלל היהנ יתמ דע ,רקפהל היהנ יתמ דע
 !!יתמ דע ,יתמ דע ,יוא !םשפנ תוואכ םייוגה ונב ושעי
 יבא .קפואב תיארנ הניא רוא ןרק ףאו םותח רמה ונלרוג
 לבחה ,ןכ .ןורחאה עגרה דע תווקל בייח ידוהיש רמוא ליז

 הלוכי אל תאז ,אל ...תווקל םיכירצ ונאו וניראווצ ביבס

 ! תירזכא ךכ לכ תויהל הלוכי הניא תואיצמה !תואיצמ תויהל

 םימעפ הברה ךכ לכ יל הרקש ומכ -- ררועתא יאדווב
 ימצע תא יתאצמו יתררועתה רשאכו ,יתעווז םולח יתמלחש
 רתוי קזח ירכ תא יתקבח !ירשוא היה בר המ -- יתטמב
 יבלו ןוחטבהו תואיצמה תשוחת תא יב ריבגהל ידכ ,ילא
 .רשואמ םעס

 ץוצנ דוע יב ראשנ ןיידע ךא ...םעפה םג ררועתא ילוא
 הכזי אמש .ירשפא יתלבה םע ינא תקבאנ ןיידע .הוקת לש

 המויאה המחלמה לש ץקהו ףוסה תא תוארל אוהשימ דוע
 .םידוהיה ונל םג דיתע הזיא דוע היהי אמש .תאזה תירזכאהו

 .ץראה רודכ ילע המדא הצק הזיא ונל םג היהי דוע אמש
 ."ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא,, םידוהי ובשי דוע אמש
 דובכ,, אורקל םיגהונ םישנאהש המ םייק היהי דוע אמש

 אמש .לארשי ידלי ינפ לע םג ךויח עיפוי דוע אמש .'םדא

 םחל םיבערה ןהידליל טישוהל תוידוהיה תוהמאה הנלכות דוע

 ...אמש ...אמש .עפשב

 ךנוימד קר ,אקווד םיפי םה ךיתומולח -- יתרענ ,ןכ

 ירוטע ,םירהוזה םימשב הטיבמ ינא ...ידמ רתוי םצפש ינלוחה
 םכל םולש ...יפאב הלוע יביבא חצ ריוא -- םיצצונ םיבכוכ

 !...ביבא ךל םולש ,חרי ךל םולש ,םיבכוכ םכל םולש ,םימש
 הזב לכוא ולאכ ,ילא רתוי קודה ,שואיב ירכ תא יתקבח

 תא ברקמו ונתערל לעופ רשא ,ירזכאה ןמזה תא רוצעל

 ןכ .וז רחא וז תופדור תוירזכאה תועשה .לודגה ןוסאה
 םייחל התא !תודרפנ ונכרד -- לצלצ ירזכאה ןועשה ,יריקי

 ךחכשא אל םלועל -- יבל דמחמ םולש היה .תומל ינאו
 ינתכלשה רורפגכו יב תדגב יכ ףא לע ,ךרכזא םעוגבו
 יסיסר ךותמ ךילע וכפשנ רשא תומחה יתועמד תא !ךינפלמ
 התואמ חצנל ןורכז הז ךל ראשיו !החמת לא ,אנא -- יבל

 הל ופלח תומדא ילע היתונש טעמב רשא ,הללמואה הרענה
 התואמ .תובזכאו תויוטבלתהב ,קבאמב ,לבסב ,תודידבב
 הבוהא קיחבו םייחה קיחב ראשהל הקקותשה הכ רשא ,הרענה
 קבאנה ,תומדא ילע רתוימ שמר ...דחאכ םהינשמ התחדנו
 ! אושל

 ? שוחת ןאל ,סוחת ,ןתמה
 ? ןח-תרענ קבחל
 !? ןכתיה ,ינכילשת רורפגכ יתואו

 רהמ ףלח ןמזה -- ינתיויל תובר םינש

 !רתוי בושת אלו יגתבזע חצנל

 ינק ,יתיב םע ,בוהאה ירכ םע ןורחאה קובחה היה הז
 .יתובזכאו יתווקת ,יתולבסו יתויווח ורבקנ וב -- בוהאה

 ,ךינפ תרתסה עודמ !ז ונתבזע עודמ ,םימשבש ילדק !הא
 ינוע תא אג האר !ז ךילא ונקעזב ךינזא תא תמטא עודמ
 .םשפג תואכ ונב םיללעתמ וניביואו סלקלו געלל וגייהנ !ךמע

 ונרזע --- םימשב וניקלאו 1 "םכיקלא היא,, םייוגה ורמאי המל
 "!ה-י בחרמב יננע -- הדי יתארק רצימה ןמ,, .אוה ונניגמי
 ילומג תוקונת לש םעשפו םאטח המ ךא ,ונעשפו ונאטח ,ןכ
 ,הלאה דמח ידלי -- םירקיה םידליה לשו ןבר תיב לשו בלח
 ,םירקיה םידליה ? םיבער השודקה ךתרות תא םידמול רשא

 םיצרו תורקיה םהיניעמ הקותמה םתנש תא םיענומ רשא
 ךרדב וכישמי םה ? םיפחיו םיבער ,רוקב ,םשגב ךתרות דומלל
 םחר אנא -- םייחב םריאשהו םחר אנא קר -- האלה וו
 ,התא תאז השעת ,אנא -- ונדימשהל ךנוצר םאו !םתוכזב
 -- הרומעו םודס תא תכפהכ ,לכה ךופה דמשה .דבל ךידיב

 ידיב ,םיחצורה ידיב ,םיביואה ידיב ונתוא תרסמ עודמ ךא
 ףחהו יקנה ונמד תא תוצצומש ,ונב תוללעתמש ,ףרטה תויח

 ירעש תא תלענ !! המדא רפאל דע ונתוא תוליפשמו עשפמ
 .אושל הנה ונתקעזו םימשה

 ,ארונהו לודגה וננוסא ינפב תושידאב לכתסמ םלועה

 ,רעוסהו חותפה םיב הנטקה ונתריס .קנע ידעצב ברקתמה
 הנה ! תעקוש ונתריס .םימייאמהו םיירזכאה וילג םע תקבאנ
 !! וליצה : םיקעוזו שואיב ונידי תא םימירמ ונא !% תעקוש איה
 .ונתלצהל השח די ןיאו ונתקעזל הבושק ןזוא ןיא ךא ! וליצה

 ביואו ררוצ לומ עשי-ירסח
 ברק ונראווצ לא הטיחשה תלכאמ

 !? לבתה תומוא םכייא

 ןוסאה לדוגו לבסה רמבש
 ! ןורטאיתבכ ,הולשב םיזוח

 תואיצמה הארא אלו ינפ ריתסא
 ! תותיחשה םוהתב תושונאה תעיקש
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 יתוציקה .אוהש ךיא ינמידרהו  ינפייע יביסנטניאה יכבה
 השידא ,תנבואמ ,הפיע ,םירעוב םילחג ינשכ ופרש יניע ,רקבב
 ונאצוה .ןבאל ףלחוה יבלו הלבקתנ יתליפתש הארנכ --
 ףוסיאה םוקמ לא ונחקלגו תוישמחב רדתסהל וניוטצנו ונתיבמ

 ינפל םימוי םוי וחקלנש המוד הרוצב ,ןשיה תסנכה תיב לש
 ופסאגש תוחפשמה תא רבכ ונאצמ םש ,םימדוקה םיחולשמה הז
 דחא לכ .הפצירה יבג לעש ןהילטלטמ לע ןבשויב ,ונינפל

 ,הטמ יפלכ םילפשומ םהיטבמשפ ומצעב סנוכמ בשי דחאו
 ,בוצע ,דומלג דחא לכ ,םהידי תופכ לע םינעשנ םהירטנסשכ

 וחילצה םידליהו תוקוניתה לש םהיתוללי קר -- שידא ,דדוב
 ..ןתושידאמ םהיתומא תא איצוהל

 המוד התעש ,תסנכה תיב תפציר לע ונחנא םג ונבשיתה
 יברקב טבצ יבל .תסגכ תיבל רשאמ רהוס תיבל רתוי היה
 בורקו יל היה רקי ךכ לכש הז תסנכ תיבב יתרכזנ רשאכ

 ,ורצחב .תקחשמ יתייה תע ,הכרה יתודלי זאמ יבל לא
 תויונמדזהב ןכו םירחא םידלי םע תוזילעבו תונבבושב

 תותעב ,וכותב תוזחל תכלוה יתייה רשאכ ,רתוי תורחואמ

 תויגיגח תויונמדזהב וא הרות תחמשב החמש ידוקרו תוגיגח
 'םיארונה םימי,ב ל"ז ימאל םימעפל יתיוולתנ ןכו תורחא

 םימי תריוא,, ,השודקה הריואה תא יברקב תגפוס יתייהו

 םיגופס ויה וילתכש תסנכ תיב ללכב הז היה ."םיארונה

 לש תולוקו תוחבשתו תוריש ןכו תוחיש תכיפשו תוליפתב
 יכ םלועמ יתרעש אלו םירקיה השרוב ינב לש הרותה דומל

 .הזכ שאונו םוגע בצמב ותציחמב תוהשל ונילע היהי
 בוש וננה .יושיוו וטיגל םשמ ונחקלנ םידחא םימי רובעכ

 רטמוליק םירשעכ ונכרד ונישעו תוישמחב רותב םידמוע

 השרוב ונרפכ תא ונרוחאמ ונראשה ךכ .וידחי ףטו ןקז ,לגרב
 םיתבהמ ,תובוחרהמ ונדרפנ םינורחאה וניטבמב .ונל רקיה

 ,דוה יאלמ םיקוריה םירההמו םימודאה םיפערה תוגג ילעב

 ונתדרפ תאז התיה .ונייחמ דרפנ יתלב קלח ויה וישכע דעש

 םידוהי וב ואצמ תורוד ירוד הז רשא ,בוהא םוקממ הנורחאה

 רזל לכה עגר ןיב ךפהנ ימואתפ ןפואב הנהו .םניק תא

 ינשמ רשא ,יביבאה םמסק אולמב תואיגהו םירהה .ונילא
 -רוממה וניתושגרב ובשחתה אל ,ונכרד ךרואבש שיבכה ירבע

 .םרדהו םתעפי לכב ,ונל ביאכהל ולאכ ,ועיפוהו םירמ

 םיפיע ,םיאמצו םיבער ,הלילב רחואמ וגעגה יושיוו וטיגל

 יונע בורמ וכב םידליה .שפנו ףוגב םירובש -- םידורטו

 םיבאכמ וחנג ,םהילגר תא וררג ישוקב רשא ,םינקזהו תופיעו

 ונבכשנ ,רפס-תיב ןינבל ונסנכוה .ךרדה תואלתמ םישוחממו
 ונלפנ תוציצרו תופיע בורמ ,ונילטלטמ לע הפצירה יבג לע

 היה רשא םישנא .ונמדרג ףכיתו ונילע ונידגבב ונייהש ךיא

 םרתי וליאו םהילא ףרטצהל ויה םיאשר עדומ וא בורק םהל
 .םתולג דע םש וראשנ

 ישש םויב הנהו יושיוו וטיגב וניהש ךרעב םימי שדוח

 ידי לע ךרענש ינקיד דקפמ ירחא ,םויה לש ורקבב ,דחא

 ונישעו תוישימחב רדתסהל בוש וניוטצנ ש"מי .ס.ס יניצק

 ,תפסונ תינדפק הקידב ונרבע םש .תבכרה תנחתל ונכרד תא

 הזיא יא ראשנ אמש שפחל ידכ ,טשפתהל וניוטצנ רשאכ
 תועש המכ רובעכ .אוהשימ לצא רחא ךרע רבד וא טישכת

 תבכרומ ,תבכרה תבירק קוחרמ ונא םיאור ,תעגימ הדימע לש

 -גנוהה םילייחה .תומהב תלבוה לש תונורקמו אשמ תונורקמ

 תא ונאצמ .ןורק לכל שיא םיעבש סנכהל ונב וקחד םיר

 .ונלגר תא רשיל תורשפא .אלל ,םיפופצו םיסוחד ונמצע

 לדוד ןטקה הנב םע ,וטע ,הלודגה יתוחא ,ד"יה ירוה ונבשי

 ,יפויב ןייטצהש ,דמח דלי -- םייתנש ול ואלמ זא רשא ד"'יה
 : .ינאו ד'"'יה יטנעי יתוחא ,הרידנ המכחו ןח

 תחא הליפת ,תיתעווזהו תיגארטה ונתעיסנ לכ ךשמב

 תוארל ךרטצא אלש ידכ ,ןושארה ןברקה ינא היהאש,, :יפב
 תויכונא תאז יכ יתעדי עודי ."יתחפשמ ינב רתי לש םתומ תא

 ץוכתה יבל .תאזה השגרהה לע רבגתהל יתלוכי אל ךא ,ידצמ
 וטלב וישכעש ,תוקמוצמה ל"ז יבא ינפ תא יתוארב יברקב
 םידוהיה לכ ווטצנ יושיוו וטיגב) .ןקזה ילוטנ וינפמ רתוי

 :ומצעל ולאכ למלמ ויפ רשאכ יעמושבו (םהינקז תא חלגל
 לעדלעוו עצנאג סאד רעטשרעבייא רעד ןיוש ןעד ליוו,

 םויא ןואמצהו םימויא ויה תופיפצהו קחודה "? ןעקאהסיוא
 רחא ישש םוימ ,הדירחמה ונתעיסנ לכ ךשמב .רתוי דוע

 םימעפ וא םעפ ונל וסינכה ,רקבב ישילש םוי דע ,םירהצה
 .ףרט תויחכ םהילע ונלפנתה ונחנאו הרעק ךותב םימ תצק

 בוש ונא הנהו בירו תוקעצ בגא ,ןיע ףרהכ הנקורתה הרעקה
 "'! םימ ! םימ, :דירחמהו ארונה ןומזפהו םדוק ומכ םיאמצ
 .ומצע לע רזוח

 -כתסמ תוהמאה "!םימ !םימ,, :םיחפיתמו םיכוב םידליה
 הנה ,םימוי הזיא רובעכ .ירזכאה ןלרוגב עשי תורסח תול
 םירקיה ונידלי .ףטוש תדרל ליחתה יביבא חצ םשג :הרק סנ
 וקקלו ןורקה ישרק .לא םישביה םהיתויפ תא ודימצה םינכסמהו

 .םישרקה יקדס ןיב ןורקה ךותל ועתש ,םשגה תופט תא
 בר למעבו ,םימ רסוחמ ,הכחל הנושל הקבדנ תחא השאל

 הנושל תא דירפהל הקזח העונתו ףכ תרזעב ,ונידיב הלע

 םלבסבש ,רבדמב לארשי ינבל םימוד ונא בושו .הכחמ

 לדבהה .עלסב הכהו וילכמ ונבר השמ תא ףא ואיצוה ןואמצמ

 תודבעמ ונבר השמ ידי לע ולבוה לארשי ינבש ,הזב קר אוה

 ונא וליאו םהיביואב המקנ תוארל וכזש רחאל -- תורחל
 .ונתדמשהל םיצאנ םיחצורמ ונלבוה

 ילוטנ ונייה רבכ יכ ,והער םע שיא חחושל וניברה אל

 .וננואמצ תא ריבגה רובדה הזל ףסונו החיש להנל יורג לכ

 .ומצעב סנוכמ דחאו דחא לכו שידא טבמב שאר ינוכר ונבשי

 ,יתועורז לע ותוא יתחקל "! םימ,, :רמ יכבב חפיתה ל"ז לי'דוד
 ,תולוכתה ויניע תא יתקשנו תוינידנולבה ויתורעש תא יתפטל

 ותוא יצחולב ,שבוימ תודקויה יתפשב ,תויכובהו תומיסקמה
 "תווקתה קבאמ,,ב קבאהל לדח רבכש ,ץוצרהו רובשה יבל לא

 ,אבו ברקתמה תומהש ,יב הרתונ דוע הדיחיו תחא הוקת קרו

 רבע לא ותא רובעל יתיצר .לבסהו יונעה לכל ץק םישי

 טעמ םושניש ,ןטק בנשא היה םש םוקמ ,ןורקה לש ינשה

 ידכ ,הצוחה ץיצהל תורשפא ול תתל ןכ ומכו ,חצ ריוא

 יחסופב ,יתועורז לע ותא יתדעצ .לבסהמ ותעד תא חיסהל
 יפמ תוצרופ תוקעצ רשאכ ,םילגרו םידי ,םישאר לע יכרודבו

 ולא רתוי בוט היה אמש) "? םיניע ךל ןיא םאה,, :םיכורדה
 ונטבה ,בגשאה לא ונעגה אוהש ךיא (...םיניע יל ויה אל

 ןנער יביבא ףונ .ונינפל םירעתשמ םיריהב םימש הנהו הצוחה

 ונלרוג ץרחנ וב -- םימדה ביבא ,ירזכאה ביבאה לש ,םיסקמו

 תא חקפ -- ןורקל רבעמש הזה םסקה תא ותוארב .הדמשהל

 ,הצוחח הנטקה ודי תא וטישוהב ,תושגרתהב ויפ תאו ויניע

 לוקב ורמואב ,תורוחהו תוקומצה וינפ לע עיפוה ךויח רשאכ

 .'טיג טסינ אד ,ילערעפ סיורא םיק,, :םינונחת
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 תכלוה הבשחמהו רובשה יבל לא רתוי קודה ותוא יתקדה

 לכל ץק םישי אבו ברקתמה תומה,, :ריצה ותוא לע תרזוחו
 ;הנורחאה םכרדב םתוא הוול ןואמצה .."הזה לבסהו יונעה
 ! המקנל ןואמצו םייחל ןואמצ ,םימל ןואמצ

 לכל םונה-ןב יג -- ץיבשואל ונעגה רקבב ישילש םויב
 רשאכ ,תאצל וניוטצנו וחתפנ תונרקה תותלד .הפוריא .ידוהי
 .ונירירש תאו ונירבא תא זיזהל תלוכי ילבמ ,םיצווכמ ונא

 לבא ,ונילטלטממ רשפא היהש המכ דע לטנ דחאו דחא לכ
 ונתייצ .ץראה לע לכה ךילשהל וניוטצנ הסג תוירזכאב

 קיתרנה תא ךא ,לכה אוה ףא ךילשה ד"יה יבא -- םימוהמכ
 תירזכאה הדוקפה רשאכ .ובל לא קזח קדה ןיליפתו תילט םע

 -- קיתרגה לע םעיבצהב ,"הטמל לכה קורזל,, :הינשב האב
 קבאנו דמע .שואי ושבל ,תוקומעהו תורוהטה ,תולוכתה ויניע

 תא ובל לא ץוחלל ךישממו אוה ףיסומ רשאכ ,ומצע םע
 והזחמ ובל תא רוקעל אוה הוטצנ ולאכ .לכמ ול רקיה
 אלמ .אוהה קיתרנה יכ חצורה בשח יאדווב .הצרא וכילשהלו
 לכ םינומט אוהה קיתרנבש ,יוגל ריבסת ךל .םימולהיו בהז
 .םלועבש םימולהיו בהז לכ םע םידדמנ םדא ייח ןיאו ונייח
 תילטל רבכ קוקז וניאש ,אוהה רוהטה קידצה עדי אל

 ..רבכ ללפתה הנורחאה ותליפת תא יכ ,ןיליפתלו

 ךלוהה םדאכ -- וירחא וילגר תא ררוגו עסופ ותוא יתיאר

 םלרוג רשא ,םיללמואה תונברקה ינומה ןיב עלבנו בל אלל

 םירטמ לש הכילה ירחא .הדמשהל ,םאוב םע ףכית ץרחנ

 הוחמב רשא .ס.ס יחצור ינש ודמע וב םוקמל ונעגה ,םידחא
 םתחילש ידי לע ,תומל ימו םייחל ימ תונברקה תא וקלח םדי

 םיחצורה דחא ךלמנ ירות עיגה רשאכ .הלאמש וא הנימי

 דצל וזמורב ושאר תא עינה הלהו ילרוג רבדב והער םע

 | | | .ןימי

 ןידע רשאכ ,היתועורז לע ל"ז לדוד םע ל"ו ימא

 ,ומא ןווכב תונטקה וידי תא וטישוהב ,ויניעמ תוגלוז תועמדה

 ועדויב ,ןילופמ ,קיתו ידוהי ריסא) "!אמא !אמא,, :יכב לוקב

 ,תוריעצה תוהמאה תא ליצהל ידכו םינקזהו םידליה לרוג תא

 בל ומישי אל םיחצורהש תוריהז ךותמ ,ומצעל ולאכ שחל

 איד, :תונורקה ןמ ונאצישכ וניניב ובבותסהבו וישעמל

 הלאש וטע יתוחא רשאכ ."עטלא איד ריפ ץטיג רעדניק

 .הנע "תולאשב יברת לאו רתוי בוט ךכ,, "? המל,, : הימתב

 היתועורז לע ליז לידוד םע ל"ז ימא תא ,ןתוא יתיאר ךכ

 ,ינאו וטע יתוחא ולאו הלאמש ןעסופב ל"'ז יטנעי יתוחא תאו

 ,םואתפ-עתפב ,ונל רקיה לכמ ונדרפנ וב ,ץקה אב ךכ .הנימי

 ..המודכו םולש דיגהל ילבו םירבדו רמוא ילב

 תוחפשמה רתי ןיב ,ונתחפשמ לש יגארטה הציק העיגה ךכ

 תושודקה תוליהקה רתי ןיב ,השרוב וגתליהק לש תוללמואה

 םחנ אלל ,םחר אלל ופסנ הלא לכ .הפוריאב לארשי םע לש

 ,תישונאה הירוטסיהב םידקת אללו אמגוד אלל -- םקנ אללו

 קרו ונינפב תורוגס ויה תותלדה לכ .םדאה תודלות זאמ

 .םיזגה יאתל תלדה ...החוורל .החותפ התיה תחא תלד

 הידגרטל תאזה הארונה הידגרטה תא תוושהל לכונ אל

 םנמא .וצראו ושדקמ תיב ןברוח םע לארשי םעל הרק רשא

 יבשב וחקלנ .םרתי וליאו ונמע לש לודג קלח דמשוה זא םג

 הרובג תמחלמ תאז התיה לבא .םצראמ ולגוה וא םידבעל

 הירפמיאה לומ שפנ ףורחב םחל רשא ,ץימאו ןטק םע לש

 םשדקמ תיב ,םתד לע םניגהב ,תיאמורה -- :תימלועה הרידאה

 הדמשהל ,םיזובמו םילפשומ ונלבוה : וגחנא וליאו . .םצראו

 תחא הרטמ קרו הביס לכ אלל ,הטיחשל ןאצ רדעכ ,תינומה
 ןמ וריבעהלו ידוהיה עזגה תא דימשהל --  םהיניע דגנ
 ,ליח ישנ .,םישג ,םירוהטו םישודק םיקידצ ופסנ .םלועה

 ,תודהילו הרותל  ןהידלי ךוניח ןעמל ןהייח לכ ובירקהש

 ,םיבער הרות ודמלש ,ןח ידלי ,םירקי םידלי ,םירוהט תוקונית

 עמש,  :םתמשנ ב לע וחצרנ הלא . לכ
 .םתפש לע "לארשי

 תיראש : לכ 0 ה ,לילכ:ודחכוה תומלש תוחפשמ
 םתויה :,ידיחיהו .דחאה םאטח .ללגב ופרשנו וקנחנ . .רכזו

 לגל וכפהנ ,לארשי רבקל וכז אל רשא ,םהיתופוג .םידוהי

 אל םה םלועל !ןורכזה !רתונ המו ,חור לכל רזפתהש ,רפא
 בלה דוע לכ ,וניבלב םיטורח וראשי דימתו וננורכזמ וחכשי

 .םעפי
 וניבורק ,ונידלי ,וניחא ,וניתויחא ,וגירוה תא חכשנ אל

 ,ונתליהק יריקי ,םיבוהא םלוכ רשא ,עירו ריכמ לכו ונידידיו
 תא חיכשהל ןמזה לש וחוכב ןיא .וניבלב דימת אשינ רשא

 !? לודגה וננוסא לא ,ןועשה יגוחמל המ יכ -- ונינורכזמ תאז

 ושנענ םירוהטו םישודק םיקידצ עודמ .ונבל קעוז "1 עודמ,,
 -ינב לש תולרוגה ,תינויגהה ונתסיפת יפל + הזכ רמ לרוגב

 רשואה ,תרמוא תאז -- קדצ יפל םיקלוחמ תויהל םיכירצ ,םדא
 הכ ,הרורב הכ איה ונתנעט .םיעשרל שנועה וליאו םיקידצל

 !..תעדה לע תלבקתמ הכ ,תינויגה
 תא ןיבהל תרמוא תאז ,התא ץפח .ילש רפע ריגרג ,ןכ,

 תוארל ךחוגמ אל הז םאה ?...תולרוגהו תולזמה בכוכ ירדס

 לע ביכרהל החוכ לכב תצמאתמה ,םימ לש הריעז תנופיט

 ,ילש הריעז תנופיט ,יטוש ? הטש איה וב סוניקואה תא הבג

 ךילע רזגנ דוע לכ ,יטוש .תכייש תא וילא -- ססוניקואב

 םירישכמב טוקנל יצמאתת לאו וילג םע קבאהלו טושל

 '...ללכ ךתושרל םידמוע םניאש
 הנש ונרבע- ,ןימי דצל םתוא הנפה םלרוגש ,הלא ונא

 ךותמ ךרפב ונדבעה ,שפנו ףוג ירוסי -- ראותי לב לבס לש

 םיאנתבו רתויב תירזכאה הרוצב תודובע ינימ לכב ידימת בער

 ונבשחנ אל .םיזובמו םילפשומ ,םיכומ. ונייה ,םיישונא לב

 ונבור .תומדא ילע םיקיזמ םיקרחכ אלא ,ישונא רוציל

 ךורא דחא םונהיג ונרבע .תיתטישו תיטיא הדמשהב ונדמשוה

 ןיא ונלפנ וא תונושמו תוירזכא תותימ ינימ לכב ונגרהנ --

 ,רתויב יתעוזה הז היהי -- רואת לכ ,םירגפל ונייהנו םינוא

 .הרמה תואיצמה תמועל ריוחי

 1945 יאמ שדוחב ,הנשכ ךרעב ךראש ,שאה לובמ ירחא

 םילצומ םידוא ידירש לש הדידנה הליחתה ,המחלמה רמג םע

 שפחל ידכ ןווכ לכ ילבו תוחכ ילב עונל וליחתהש שאמ

 תאז לכב ילואש הרושבו העידי לכ ירחא רוקחלו םש-יא

 התיה ונירכמ םע ונשגפנשכ .םהיתוחפשממ אוהש ימ ראשנ

 ."? םכתחפשממ ראשנ ימ, :תיטמוטוא הנושארה הלאשה

 םש -- רושמט ריעל ונימעפ ונמש ,ינאו וטע יתוחא ,ונא

 ,ונאצמ םשו םינפלמ הז ותחפשמ םע ,קחצי וניחא ררוגתה

 רפסמ ררחתשה רשא ,ידנעמ וניחא תא ,הלודגה ונתחמשל

 תלחמ ירחא םילחמ אוהשכ ותוא ונאצמ -- םדוק םישדח

 רחאל .וילגר לע דומעל אוה השקתמ ןיידעו השק סופיט

 אמש ,השרובל ,ינאו וטע יתוחא ,ונכרד ונישע ,הרצק היהש

 .ל"ז לאומש וניחא לרוג לע אוהשמ עומשל ונידיב הלעי
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 יתש וניתוארב ,ונברקב ונבל ץוכתה ,רפכה לא ונתסינכב
 ,םיקיר תובוחרה .היח שפנמ םיממושו םידדוב םיתבה תורוש
 הליזה ןבאו ןבא לכ .רפכה לכב התארנ אל דלי לש הרוצ
 םלבאתהב ,תועמד םה ףא םיליזמ תסנכה יתב ילתכ -- תועמד
 ובושי אלו קספנ םהייח ליתפש ,דימת םהיתותלד ידקוש ירחא
 ,תוחפשמ ידירש ,םש וגאצמ םידדוב תורענו םירענ .דוע
 ונעמש םהיפמו ל"'ז לאומש יחא לש םידחא םירבח םהיניב
 .הפסנ אוה יכ הרמה הרושבה תא

 ירחא לבאתמה ,דדובהו םמושה ונתיב רצח לא ונסנכנ
 ירוחאמש הנטקה העבגה לע וגילע .דימתל והובזעש וירייד
 אשד הלוכ הסוכמ וישכע התיהש "וארפה תדג, -- ונתיב
 םימעפ הברה ךכ לכש העבגה התוא -- רב יחרפ רוטע ,ןנער
 .םיחרפ ונפטקו תגוטנטקה ודיב יזחואב ,ל''ז ל'דוד םע יתלייט
 -- ישפנ דמחמ ,ןכ,, "...טיג טסיג אד ,ילערעפ ,סיורא םיק,,
 ,לבס ןועטה יבלש יתשגרה ."םש יתראשה ךתואו יתאצי ינא
 זיתועמד תא ךופשאו ישאר תא חינא הפיא,, .ץרפתהל דמוע
 ויבל חיש תא וילע ךופשאו וקבחאש ,בוהאה ירכ ןכיה
 ,יחב םימעפ הברה ךכ לכ ילע לקהש ומכ ,ילע לקי יאדוב
 ,רבעה לא יתוא רושקל היה לוכי דועש ,הז ןורחאה טוחה ךא
 לש הקעמה לא יתועורז תא יתחנה .אוה ףא תוירזכאב ערקנ
 .שילש תועמד יתכפשו ןהילע ישאר תא יניעשהב ,ארטזוזגה
 .(וז הרטמ םשל הניפ המצעל איה ףא האצמ וטע יתוחא)
 וניתובבל ויה המימת הנש ,עמד ףא ונלזה אל המימת הנש
 ןפואב רכסה ץרפנ וישכעו ,ישונא שגר לכ ילוטנ !םינבואמ
 עודמ !יתאטח עודמ, .ץרפנ תועמד לש םיהו ימואתפ
 םירקיו םיבוט םירוה דוע לכ -- יננה הדדובש יתננואתה
 חכשנ יתלבהו ילש רקיה ל'דוד ,תויחאו םיחא -- ינובבוס
 שיאש ,ינא קורז בלכ ,התעו .יל וגאדו ינובהא םלוכש ,יבלמ
 .דחא עגר ףא השרובב המהמתהל ונלוכי אל ."ול קוקז וניא
 תונורכזבו ברח תורקדמב ונלקתנ וניגיע תא ונינפהש ןאל
 תא ,תאזה םיאפרה ריע תא ונבזע .לעשו דעצ לכב םיביאכמ
 יתדרפ תאז התיה .וניתובקע לע ונבשו הזה תומלצ איג

 .דוע התוארל ילב השרובמ הנורחאה
 ונתליהקל חצנ תרכזמלו "דע לג,ל הלא יתורוש הנייהת

 לכמ ונל םירקיה הלא לכלו תחכשנ יתלבהו הבורחה השרוב
 .תיגארטו תירזכא הכ הרוצב ונתאמ ופטחנו וחקלנ רשאו רקי

 םייחה רורצב תורורצ םהיתומשנ הנייהת
 רייהיכא

 (רגרבצרו ירעפ) רלח הנינפ

 (ךעטסאפ ךילזנעג) םיזוא תעור

 (השרובב יתודלי תונורכזמ)

 םא ךא -- רשואה תא םדאל הקינעמ תואיצמהו שי

 ,ןוימדה ידי לע רזעהל וילע -- ונממ לזגנ אוה

 ...וגישהל ידכ

 תעור,,כ יתשמש ,ןהמ תחא -- תיבב יתוקוסעת ויה תובר

 יל הרשפיא וז הקוסעת .(ז"עלב ןעסאפ ךילזנעג) ."םיזוא

 קיחב תורשואמו תופי תועש ץיקהו ביבאה תפוקתב תולבל

 ינסינכהלו תואיצמה תא יגממ םילעהל היה וחוכבש -- עבטה
 ...תויחל יתקקותשה וב --  םלועל

 -- המל םדק המ,  :םלועב תאזכ הלאש ןימ תלגלגתמ
 ליחתה הז ילצא ,ןכא "1 חורפאל הציבה וא הציבל חורפאה
 תננובתמו הריגדה הזחמ ירחא יתייה תבקוע ...הציבהמ אקוד
 רסאמ הילע רזגנש ,הנכסמה הזואה -- תישארה תינקחשב
 תפוקתל דע ,םיפוצר תועובש ךשמב ,עונל ילבו זוזל ילב ,תיב
 התליג וז הפוקתב .םהיציבמ ואצי םיחורפאה רשאכ ,ביבאה
 ,תוריסמ ,תולגתסה ,תונלבס :תולענו תופי תונוכת הזואה
 .אלפנ יהמא טקניטסניאו המחול

 עצמ לע תוחנומ ויהש םיציבה יבג לע הזואה הל הבשי
 רוצי ןיעמכ ,שידא טקשב ,ךְבל ןכוהש ץע זגרא ךותב ,שק

 ,הילא ברקתה אוהשימשכ ךא ...רבד לע ביגהל לגוסמ וניאש
 םידיתעה) היחורפא תא הל לוזגל םיצור יכ איה הדשח

 רבע לא הראוצ תא הטישוה ,סעכו טקש יאב האלמתה (דלוהל
 הקבאהב -- הכשנ ףאו הרגת תולוק הטלפ ,לוכיבכ ,ףיקתמה

 רשאכ ,הדי לע יתכשונ םעפ אל .התחפשמ םויק תוכז לע

 הבוטה יתנוכ תא הפילחה איהו ,הפטלל ידכ הילא יתברקתה
 ,הילגר לע המק התיה םעפב םעפ ידמ (!תינדשח) .הערל

 ,תעגימהו תיויסנטניאה הבישיהמ תצק ררחתשהל הארנכ
 תואל ,םיציבה תא ןהב הככסו תונידעב היפנכ תא הטמש
 .דלוהל םידיתעה ,היחורפא לע הנגה

 עקפתהל םיציבה וליחתה הברה יתייפיצ ירחא ,ףוס ףוס
 בורמ םעפ יבל .ריעז ןשאר ול ץיצמ הציבו הציב לכמ הנהו
 ,ךרד םמצעל וסלפ הלאה םיאלפנה םירוציה !רשואו החמש

 ראומה םלועה לא לפאה אלכה ןמ וררחתשהו םמצע תוחוכב
 המ .ןיטולחל םיררחושמ םה הנהו רפסמ םימי רובעכ .הפיהו

 ידמ !הלאה םיינגחהו םידמחנה ,םינטקה םירוציה תא יתבהא

 ,התאר אל הזואהשכ) ,םהמ דחא יתייה המירמ םעפב םעפ
 יתפש תא יצחולב ,ינפ לאו יבל לא ותוא תצחול (ןבומכ
 םהיתולוק ויה םיקותמ המ .תונידעהו תובוהזה םהיתומולפ לא

 רובעכ !םידמחנהו םינטנטקה םהיראוצ תא םטישוהב ,וטלפש

 יתדבכתנ -- לוטלט ידכ ויה םייואר רשאכ ,רפסמ םימי
 םכירדהל ,םשארב דומעל ,תוירחאה ברו הלענה דיקפתב
 .םכנחלו

 םע דחי הערמה םוקמ לא יתאציו ירדע תא יתחקל
 העספ .ונתיבמ קחרה אל ,םירהה דחא לא ,עוצקמל יתורבח
 הרסאממ תררחושמ ,הואגב ,םידמחנה היאצאצ שארב הזואה הל

 הנמאנה םתעור יוולב (הנכסמ הל עיגמ רבכ) -- ךשוממה
 םעפ יבל .יפאב הלע ביבא לש ןנער חיר ...איה ףא האגהו
 השרוב ונרפכ !ונילא בש אוה -- ןכ .רשואו החמש בורמ

 םק לכה .הכוראהו הקומעה ותמדרתמ ףוס ףוס ררועתה

 .םבולבל אולמב ויה שיבכה ירבע ינשמ םיצעה !היחתל
 .וניתומישנ תא תוחוחנ אלמ ,םיחרופ הטיש יצע לש רכשמ חיר
 םיסוכמ םהיפנעש ,םיסומע תונליא ונילא וציצה םשמו הפמ
 ,םירהה לע הינרק תא הכפש שמשה .ןיע תוביהרמ תוידקש ויה

 ידגב ושבלו תונבלה תודבכה םהיתוורפמ וררחתשה ףוס ףוסש

 | .םיקורי גח
 הרופאו הידגב אלש ,היפיפיו הננער הרענכ ולוכ רפכה

 דיב הילע רזיפ עבטהש ,ןחהו יפויה אלא -- תאז הילע וכסנ
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 ןתרומזתש ,תוקוחרה תוצראהמ תודמחנה םירפצה ובש .הבחר

 ןוחטב ,ראפ רמוא לכה .ולוכ ללחה תא תאלממ האלפנה
 :הריש רמוא לכה -- הוקתו

 יבל ירתימב עגנ םירפצה ץויצ
 !ירוע ,הדדוב שפג ירוע
 עיגה רימזה תע
 עיפוה םמורמב שמש
 !יח לכ חמשיו

 ! תשרחה יד -- ירוע
 !? ישירחת חצנלה

 ךבל לעמ םיקיזאה יריסה
 ! ךפשיש םיל ינתו

 ןנער אשד ולוכ הסוכמה ,םיסקמה רהה לא יתעגהשכ
 יקבאממ תררחושמ -- ירוצעמ לכ ילעמ ורסוה ,רב יחרפ רוטעו
 עבטה םע יתגזמתה ולאכ !..רופצכ תישפח -- יתויוטבלתהו

 יתאצמנ הגהו המלענ תואיצמה .ונממ דרפנ יתלב קלח יתייהנו

 הדליל ינא ףא יתפלחוה ..וב תויחל יתקקותשהש ,םלועב
 לעפ ינוימד ...תויהל יתצפחש תאז -- ןיטולחל תרחא

 ,םלועב יתאצמנ .ונממ תוחפ אל ויתולאשמ יולמו תונתחדקב
 תויעב ויה אל םצעב -- ןיע ףרהכ וב תורתפנ תויעבהש

 .יתיפיצ וילאש ,רוסמהו בוטה יער תא יתאצמ הפ הנה ...ללכ
 אוה .ויתודג לע רבע םיתעלש ,יבל חיש תא יתכפש וינפל
 .ינדדועו ינניבה ,ינבישקה

 םוקמב ונירדע תא ונרדס !תא יתועורזב ,יתדלי עמד אל
 ונרפס ,אתווצב אשדה לע ינאו יתורבח ,ונבשיתהו םיחטבמ
 ,רודכב וא ,"ךילרעק רעסקוב ,ב ונקחיש ,םיריש ונרש ,םירופס

 קזוחמו תירודכ הרוצב לגלוגמ םיטוטרמס יריישמ יושע
 ,לבחב ונצפק .ומלוה "רודכ,, םשהש דע ,םרפי אלש םירפתב

 ,הטמ הטמ ונלגלגתהו ונבכשנ ,רהה תגספ דע ונספטש וא
 ,עורפ קוחצב לוגלגה עסמ תא ונימיסב -- ויתולגרמל דע
 ונצפק דימ !בושי אל םלועלש -- תודלי בל ברקמ עבונה

 ,רהמ ,רהמ ,בוש תוספטמ ונא רבכו החמש תוזוחא ,ונילגר לע
 .תפסונ םעפ הזה אלפנה גונעתה לע רוזחל היפיצב

 ,ולוכ רפכה לע רהה ימורממ ףיקשהל םג ונבהא םימעפל

 הלגתמ וניניעלו דיה ףכ לע ומכ ,ונינפל שורפ אוה רשאכ

 תוגג ילעב ,םיריעז םיצבשת םיצבשת :ןיע ביהרמ הארמ
 רהנה ,םיחפוטמ םיחרפו קרי ינגב םיפקומ ,םימודא םיפער

 רשוקה ,וילעמש רשגה תא ןכו ויפגא ינשל רפכה תא הצוחה

 .םילחוז םיריעז םירוציכ םיארנ ויה םישנאה .וידחי בוש םתוא

 איה רשאכ !"ונלש תיבה,  ,תורבחה תחא תצפוק !'הנה,

 הירחא הנוע !"ונלש תיבה ,הנה,ו .םתיב ןווכב העיבצמ
 ירוה לש תיבה תא .התיב רבעל איה ףא העיבצהב ,התרבח

 .רהה תולגרמל בכש אוהו תויה ,הבר תולקב תוהזל יתלוכי
 דגנמ וערתשה ,רב יחרפ םיסוכמ ,םידי יבחר םיקורי תודש
 םטאל "וארפ,,ה ימימ וכשמנ רהה תולגרמל וניתחתמ .וניניע
 םוקמה היה וניתיב ירוחאמ םג רבעש הז םימ לבוי --

 ימיו ןושאר ימי .הסיבכ תפיטשלו םילכ תחדהל ילאידיאה
 ,החקרמכ היה רפכה לכ רשאכ ,הזחמ ונל ופיסוה ןהידיא
 לעמ םהינומהב ומרזש םייוגה םירכאהמ ומזמז תובוחרה

 ,םהילויטב רפכה תוצוח תא ואלמו ,םהירוגמ םוקמ ,םירהה =

 ודעצ םדיצלו םהיבג ירוחאמ םהל םילשפומ םהילימרת רשאכ

 תויולת תוסירעב םיסנכומ ןהיתוקונתשכ ,תורכאה םהיתושנ
 ילושב וזחאנ רתוי םילודגה ולאו ןהיפתכ לעמ תודרויו
 .ןהיתולמש

 רשאכ ,הרכשל ותשו חזרמ יתבב ודדוגתה םהמ םיבר

 החיש בגא םיתוש ויהו תונחלוש די לע ןיבוסמ ויה הליחתמ
 -רפתהב םייתסה הז ליגרכו ,םהירבח םע ,ימיטניאו ,תיתודידי
 תוריקדב ומייתסהש תורגת םהירחא וררגו ביר לש תויוצ
 ,בלל תועגונ תוזחמ יניע דגנ ולוגנ םעפ אל .םהיניב םיניכס
 ינפל ,תועמד תוולמ ,ןהיתוגיחת וליפה םהיתושנ רשאכ
 | .ןייה תאיבס תא קיספהל םירוכשה םהילעב

 .םש ידבל יתאצמנו תועורה ראש תא יתמדקה םיתעל

 המיסקמה שמשה לומ ,ןנערה אשדה לע ןדקרפ יתבכש
 אלל -- םלוכ רבעל תומחה הינרק תא תחלושה ,הבוטהו
 | ...תוילפה

 ,תורכאה לש םיברעה ןהיתולוק ינזאל ועיגה םיקחרממ
 ופפועתה יניע דגנ .תודשב ןתדובע בגא ןתרישב ועימשהש
 ואשנתה יביבס ,םיינועבצו םינבל םירפרפ תוזילעבו תוישפוחב
 סמנ גלשהש -- םםינבל ףאו םילוגס ,םיקורי ,םיהובג םירה הואגב
 הקובח ימצע תא יתשגרה .תורידג םיתעל קר םהילעמ
 --ילוכ ךלש ינא .עבטה לש תוריבכהו תומיסקמה ויתועורזב

 :יל שחול ידוד לוקו !ילש התאו

 ,ךל יכלו יתפי ,יתיער ךל ימוק
 ,ול ךלה ףלח םשגה ,רבע ויתסה הנה יכ

 עיגה רימזה תע ,ץראב וארנ םינצנה
 ,ונצראב עמשנ רותה לוקו

 .(םיזואב) םינשושב העורה -- ול ינאו יל ידוד

 -- םיחפוקמו םיבזכואמ ,םידדוב םישיגרמ םכנה םא
 עוגרמ ואצמת םשו עבטה קיחל ואצת ,ףרוע םכל הנפ לרוגהש
 .רשואו הינומרה לש םלוע ,הולשו טקש לש םלוע -- ןקרופו

 המיסקמה ותפש לא ובישקה .ואולמב יקלאה חכה ןומט עבטב
 ! תודידב תמיק ןיא עבטה קיחב -- אל .בל לכ לא תרבדמה

 ינא ךקיחב יכ ,תדדוב ינניא
 יבל תומיעפ תא עמוש התא אלה

 !ילבס לכ חכשא ךקיחב -- ירשוא בר המ ךקיחב
 ! ךחוכ ריבכ המ -- ךיפי בר המ

 -- תומדא ילע םלשומ רשוא ןיא,, :תרמואה הרמיא שי

 ירשואב וליפא הנה ...הזל ינא המיכסמ ,ןכא ."לצ ילב רוא ןיא
 רופצה .ברועה יל היה הדרט טעמל אל ...םיללצ ויה ילרוטספה
 העוקששכ הרק םעפ אל .עבשומ ביואל תויהל יל הכפה תאזה

 לש תשאוימה התקעצ ינזאל העיגה הנהו ,יקחשמב יתייה
 םמורתמ הנה !יניע וכשח ,תולוקה רבעל יתבבותסהשכ .הזואה
 ןברקה םע (ינזיגרהל ולאכ) ,ןוחצנ תעבהב ,ברועה רבכ ול

 רבכמ אלש ,הזה יננחהו דמחנה רוציה הנה .ויפב ןכסמה
 +דוע ונניא -- הבהא הברה ךכ לכב יבל לא ויתצחל

 תחפש הרושבה תא רשבלו התיבה בושל ,ךכל ףסונב
 ירחא יתבקע .רתויב חמשמ היה אל הז םג -- דחאב ירדע
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 תוללקו יניעמ תוגלוז תועמד רשאכ ,עשי תרסח ,ופועמ
 גזמ. םג ."!ךומכש רזכא -- תוחפל קנחה, :יפב תוצרמנ

 ימצע תא יתשגרהשכ םימעפל :םינפ דימת יל.ריאה אל ריואה
 הנהו םירוחש םיננעב םימשה עתפל :ורדקתה ,יעיבשה עיקרב
 אלא !..ףרוע יל הנפ אל אוה !אל ...ףרוע יל הנפ יבוהא

 .רתוי וכירעהל עדאש ינכנחל יארעה ורדעהב אוה ןוכתמ

 הפוקתב !דאמ דאמ וכירעהל יתעדיש ,יל ונימאת אקוד
 ,תומצעל רדח רוקהשכ ,ונלצא ףרוחה לש תיפוס ןיאהו הכוראה

 קחרמ הז היה םימעפל) ,רפסה תיב לא יתכלבש ,ינא .תרכוז
 תופכ תא שיגרהל רבכ יתלדח (תיבהמ רפסמ םירטמוליק לש

 יסיכמ ידי תא יתאצוה םעפב םעפ ידימו ,תואופקה ילגר

 ידכ ,ןה ףא תואופקה יתועבצא תא יפ לבהב יתפשנו יליעמ
 ,רדהנהו הפיה ץיקל יתקקותשהו יתיפיצ דאמ המ .טעמ ןממחל
 .קותמו זפחנ קובחכ !הרצק הכ הפוקתל ונתוא דקפ רשא

 תינטנופס ונחתפ ,םירדוקמה םימשה תא וניתוארב ,התעו
 הלוגסכ ,השרובב ונלצא ,םידליה ,וניניב הקזחוה רשא ,הרישב

 טפיר ונבר השמ ,ףיוא ןאש ילעניז ,עלעניז,, : שמשה תחירזל

 רעד ,הרות טנערעל רענייא :ףיוא ןענעז ןיז איירד ,סיוא

 א ףיוא טכאמ רעטירד רעד ,הרוחס טלעדנאה רערעדנא

 הנוכב תאז תא יתרמא יִנָא ."עלעניז א סיורא טנאש ,עלעריט
 הבוגתה .םימתהו רוהטה יבל לכמ -- הליפת ןיעמכ ,הבר

 הוולמ ,זועב ונילע ךתינ רשא ,הכרב םשג ...ןבומכ התיה

 הלמשהו .םייטנמורה םימשה תפָיכ תחת ונאו םיקרבו םימער

 ידכ דע הבטרנ ,ונתאמ דחא לכ לע התיה רשא הקיקדה

 ידגב תא ףילחהלו התיבה ץורל יתצפת דאמ המ .הטיחס

 הקיצה תפסונ הדרט !יזוא תא בוזעא ןיא ךא -- םיבוטרה

 ? תאזכש הדרט ןימ לע רבכ םתעמשה ."תוחפשמ בוברע,, :יל

 ולשהו טקשה ימלועמ יתינהנ רשאכ ,הרק םעפ אל ,ןכא

 .תשאוימו המויא םיזוא תוחווצ לש הלהקמ ינזאל העיגה עתפלו
 תוחפשמ המכ הנהו תולוקה רבעל ישאר תא יתינפהשכ

 תומרומה םהיפנכב הנאו הנא וצר ,וזב וז ובברעתה םיזוא לש

 תא הז וכשנ ףאו סעכבו םעזב םהיראווצ תא וטישוה ,שואיב

 תענכושמ הזואו הזוא לכש הארנכ !המלש המחלמ -- הז

 םושב בברעתהל ומיכסה אלו התוערמ איה תסחוימש התיה

 םתא תפתושמ הפש יל ןיאש יבל ברקמ יתרעטצה .םינפ

 םיכפוה םתא המ ?הזה שערה לכ המ :םהל ריבסהל לכואש

 אל םאה !םכלוכ םכנה םיזואה םתוא אל םאה ? תומלוע

 םילכוא אשדה ותוא אל םאה ? םכלוכ םתאצי םיציבה ןתואמ

 ? םכלוכמ ושעי "ןעווירג,ה םתוא אל םאה ? םכלוכ םתא

 ,הברה יל הליעומ התיה הפשהש תבשוח ינניא םצעב ךא

 ,םדא ינב םג רשאכ ,םיזואמ תווקל רשפא המ ףוס ףוס יכ

 יתצצורתה ,םינפ לכ לע ...תאז תא ןיבהל םישקתמ ,לידבהל

 .םהיניב םולש תישעבו תוחוכה תדרפהב יתלמעו הנאו הנא

 ונכ לע םולשה תא ריזחהל ףוס ףוס יתחלצה בר למע ירחא
 יתריס הנהו ינא ףא יתעגרנ ,יזוא ועגרנ ,ותומדקל בצמה תאו

 תועשה ..האבה הרעסל דע תוחונמ ימ לע טושל הכישמק

 רודככ היארמ ,שמשה .בורעל הנפ םויהו רהמ שיח ופלח

 התעיקש םעו םירהה ירוחאמ הל תרתתסמו תכלוה ,רעובו לודג
 המידק תעסופו ירדע תא תפסוא ינא .םויה ירשוא עקוש

 תואיצמו ןוימד ןיב דירפמה רצה רשגה לע תדמוע יננהו בצעב

 | .שואיו רשוא ןיב

 יתועיספו םיסקמה םסקה דברמ לע דחא טבמ דוע
 לא בושא בוש רחמו -- ידמחמ םולש היה ...תוקחרתמ

 למעב הכרב יתיאר םנמאו םוי ירחא םוי ףדר ךכ ! ךיתועורז
 םויו רתויו רתוי םייאמצע ויהנו וחתפתהו ולדג יזוא -- יפכ
 ץיקה ימי ...םתעורב ףאו הזואה םמאב םייולת תוחפ םוי
 הנהו וצקל ירשוא תא ברק םוי לכו קזבה תוריהמב ופלח
 .הדיגב ינמס יל תולגל ליחתה יבוהא

 הקוחצ רשא ,שמשה ,ורצקו וכלה ןכמ רחאל ואבש םימיה
 שת החוכ ,האובחממ תאצל תעכ הטעמ ,קמטצהו ךלה םחה
 תא ולמס רשא םיפיה םהילועבגב םיחרפה .התרובגמ הדבאו
 םמוקמ תא ונפו הז רחא הז ולמקו ולבנ םימיענה ץיקה ימי

 ובהטצה םהינימל תונליאה לש םהילע .םיקהבומ ויתס יחרפל

 דברמ םג ,ויתסה לש ואוב תא ונל ורשבו רושנל וליחתהו
 ,ילגרל תחת ,ץיקה לכ ךשמב ,שורפ היה רשא קוריה םימסקה
 ורעתשהש תודשה הארמ .בהבהז עבצל ועבצ תא טא טא ךפה

 ותתסה לע םה ףא ועיבצה יביבס ואשנתהש םירההו ינפל

 תוטבוצו תוינקרש ויתס תוחור ,םיזפחנה וידעצב אבו ברקתמה
 תואכ יביבס ופפועתה תכלשה ילעו הקזוחב בושנל ולחה

 הקובח ראשהלו ןמזה לש וכלהמ תא רוצעל יתלוכי ול ...הדרפ
 !דע ימלועל דע עבטה לש ויתועורזב

 יבוהא ךלה .רוחצ גלש ולוכ ףוטע השרוב ונרפכ !...ףרוח

 םירופצה ובזע .תואיצמה םע םינפ לא םינפ -- הדדוב ינבזעו
 .רשואו החמשב יבל תא האלמ תרדהנה ןתרומזתש ,תודמחנה

 ילע םיטיבמ ,תונבל תוורפב  ופטעתה םיתניב .רשא ,םירהה

 רשא ,רהה .יבלל םימוד ,םה ףא םידדובו םיממוש ,בצעב

 לבאתמ ,תורשואמו תופי תועש הברה ךכ לכ יתיליב וילע

 .וידחי םירשואמ ונייה םהב ; םיפיה םימיה ירחא אוה ףא
 יניע ,רעצבו טלפנ ןשע הארנ םיתבה תובורא ןמ .רופכ ץוחב

 ןשע ןמיס הארנ ןיא םהיתובוראמש םיתבה ירחא תובקוע
 הימוד תררוש בוחרב .הקסהל םיצע םהיבשויל ןיאמ ,אוהש לכ
 ןהילגר תוררוגש תוחוחש תויומד המכ תוארנ םשו הפ קרו

 ביבסמ םחה ונרדחב םיבשוי ונא .קצומה גלשב ןהירחא
 י'זעווירג,, תחלצ ונתאמ דחא לכל תקלחמ ל"ז ימאו ןחלושל

 תחלצה לומ ינא תבשוי .םיכועמ המדא יחופת יבג לע

 המ אוהז םאה !יזוא ,חאה,, :יבלב תרהרהמו ילש "ןעווירג,,

 םיינגחו םידמחנ םירוצי םעפ םתייהש ,םתא ?םכמ רתונש
 ,חור תרוקו רשוא הברה ךכ לכ יל םתמרגש םתא !ךכ לכ
 לע רומשלו םכמויק לע קבאהלו ןנוגתהל םתעדיש ,םתא
 יתקבאנ "?הז לכמ רתונש המ אוהז ,התעו !בטיה  סוחיה
 "'! םכלרוגל ונלרוג ההז המכ דע,, .ינורג תא וקנחש יתועמד םע
 -טנמיטנסהו) ,הרוסמהו הבוטה םכתעור ,ינאו,, .יבלב יתרהרה

 -אל םכתאצ םרט ,חור רצוקבו היפיצב םכירחא יתבקעש (תיל

 הבהא הברה ךכ לכב יבל לא םכתא יתצחלש ינא ,םלועה ריו
 תדמוע -- תוריסמב ,בלש ,בלש םכתוחתפתה תא יתיולשו
 ..םכמ רתונ דועש ןורחאה ץוצנה תא תוירזכאב קוחמל התע

 תועמדב יתיול ,ויפב ןכסמה ןברקה םע ברועה לש ופועמ תא

 "!ךומכש רזכא -- תוחפל קנחת,, :יפב תצרמנ הללקבו יניעב

 ,שיח ופלח םיטנמיטנסהו תובשחמה -- תמאד אבילא ,ךא

 יזעווירג,, תחלצה: לא יתברקתה ...םמוקמ תא שפת ןובאתהו

 3 | | ...בר ןובאתב יתלכאו ילש
 (רגרבצרו) רלה הנינפ |
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 הז .השרוב ונתריע לע םתעמש רבכ םא תעדוי ינניא
 ןכ םא וליפא ,םינפ לכ לע .םכתלכשה תמרב ןבומכ יולת
 .לכה הילע םיעדוי םכניאש ינא החוטב -- הילע םתעמש
 ץרא לש הנופצב תאצמנ השרוב ונתריע :םכל ראתל הסנא
 יצע ירוטע םיפיו םיהובג םירה ףקומ ולוכ רפכה .הינמור
 םיחפוטמ םינתסובו תוקרי ינג ,םידי יבחר תודש ,םישורב

 רה הואגב ול אשנתה ימורדה דצמ .ןיע יביהרמ םיחרפ ינגו
 יחרזמה דצמ ולאו רטמ 2305 והבוג רשא "סורטייפ,,ה
 ,רטמ 1455-ל עיגמ והבגש "ףפולסירפ,ה ירה םיערתשמ

 בייל לואש לש (תונינילפ) רושימה ךשמנ ףפולסירפה ךשמהב
 ויה םהב ,"לעדנאה,ה ירה םיערתשמ ןופצ דצמ .רגרבצרו

 תדובעל ,תומהבל ילאעדיא הערמ םוקמ ןכו ןבא תורכמ
 רשא :תוניגלפה וכשמנ הזל רבעמו תואלקחלו "החלאפ,,
 יברעמ דצמ .תימורדה היצילאג לובגל רבעמ דע וליבוה
 הסוכמ הז לכ היה ץיקב .טעגיס זוחמה ריעל ליבומה רּושימה
 הרייעה התיה ףרוחבו חוחנ חיר ץיפה רשא ,ןנערו קורי אשד
 תובוחר ונלצא ויה .רוחצ גלש לש הפטעמב הפוטע הלוכ
 תוקרי לש קוש ,ןהינימל תויונח ,םיתב ,םישיבכ ,תואטמסו

 םירוחב ,םידלי ,םישנ ,םירבג ונלצא ויה ,הקיתמ ינימו תורפו
 היה אל ,הזה ןורחאה ןינעה ךא .תונותח םג ןבומכו ,תורוחבו
 ריבסא .ילוא םכל םיראתמ םתאש יפכ ,ךכ לכ טושפ רבד

 ,םירבדה ראש ןיב ונלצא היה ,רבכ יתרכזהש יפכ :עודמ םכל
 היה הזש םכל ץיושא אל .הקיתמ ינימו תוקריו תורפ קוש םג

 -- תצקמב בולעו ןטק קוש הז היה -- ללכושמו לודג קוש

 אל ותמגודכש ,ללכושמו לודג קוש ונלצא היה ,הז תמועל ךא
 קוש,, ...היה הזו ...תומסרופמו תולודג םירע הברהב היה

 | ? הזכש קוש ןימ לע םתעמש רבכה ."םינתח

 דמעומ,, היהנ ,ונלצא רגבתה רוחב רשאכ :היה ךכ ןכבו
 .ריחמ היה רוחבו רוחב לכל .קושל סנכנ ,רמולכ ,"ןיאושנל

 תויהל ךירצ היה הז לבא) אייל 30,000-מ ךרעב ליחתה הז
 רתוי וליפאו אייל 200,000,-- וא 150,000.-- דע (םוגפ רוחב

 אל !ולהבת לא ךא (סקדניאה יפל ןבומכ ונתשה םיריחמה)

 םידדצה ינש רשאכ .ריחמהמ ודירוה דוע ,םלועה ץק היה
 "תדמעומ,ה לש דצה -- םינוידה ןחלוש די לע ובשיתה

 .ריחמהמ דירוהלו ינשה דצה לע ץוחלל דימת טעמכ חילצה

 היה וריחמ ,האנ הובג ,דחא רוחב ונלצא לשמל היה

 ףסכ לבקל הצור ינא,, רמאו זירכה אוה ,אייל 150,000.--
 ,"בהז ,ה ולאו ,ןבומכ אינודנה הז "ףסכ,ה רמולכ ,"בהזו
 ףא .תולעמה לילכו החלצומ ,הפי היהתש .הלכה היהתש

 ךא ."ןיאושנל תודמעומ,, ןה ףא ויהנו ונלצא ורגבתה תונבה

 .ןתחה תא ןהל תונקל ידכ ,ןהירוה אלא ,קושל וסנכנ אל ןה
 אל ןהירוהלש הלאה "תודמעומ,ל הרק המו, :ולאשת התעו
 ,החילס  ,"רפ,,ה תא ןהל תונקל ידכ ,קושל סנכהל ףסכ היה

 (םינתחה קוש) השרובב הנותח

 (תמא עקר לע ינוימד רופס)

 היולת תאזה הזרכהה השרובב ונלצא לבא "ינולפל,

 .;.'תודמעומ,ה ידיבש אינודנב ,אוהש ךיא התיה

 .םההול ,יבאמו ,ולא ..בחונב .התושפ איה .הבושתה ?ותחה תא

 םחל לוכאל וכישמהו וניבלה ןהיתורעשש דע ,ןהירוה תיבב

 .יכה ואלב היה םצמוצמש ,ןהיבא

 ןהירוה תיב לא אובל וליפא םמצע וחירטה אל םינכדשה

 תוילוסה םאה . ,יכו -- אלפ אל םג הזו ,איהָש לכ העצהב

 הזיא ןמדזה ןהמ תודחאל ?םםנחב ורכמנ השרובב ונלצא

 תויונמדזה ךא) ,ואשנ םהילאש ,םידלי אלמ תיב םע ןקז ןמלא

 היה קוחרש ךודש הזיא וא (םעפ לכ ונמדזה אלי הלאכ

 ,"ץהאו םימש,, שגפמ תניחבב ךודשה היה םיתעל ,םיאתהלמ
 תונכסמה תונבה ומיכסה .רפסל ינוצר וילעש הזה ךודשה ומכ
 ?לזמ  תוגב,ל ןמצע ובשח דועו ןוצרב הלאכ ןיאושנל ,היאה

 "שארה תא תוסכל,, רקיעה ,הנקז הקור ראשהל אל רקיעה --
 .השרובב ונלצא ורמאש יפכ

 90 .ללכ ךרדב ,תונבל הקוסעת התיה אל ונתריעב

 קוסעל יאנפה תועשבו ןהירוה לש תיב קשמ תודובעב רוזעל

 יִלכ) "ריפאטש,, ןמצעל ןיכהל תונושה ןהיגוסל רי תכאלמב

 ..ךכל הנקקדזתש הוקתב (התיבמ האיבמ הלכהש אינודנ

 רפסמ ,תודחא ולאו תולמש תריפתב וקסע ןהמ תודחא
 הלאה תונקזה תונבה ,ןכא .ןהירוה לש תויונחב ורזע ,םצמוצמ

 וכישמה ןתדובע רמג םע 'וכו תיב קשמ התיה ןתקוסעת לכש

 וא ,םישנאב שוגפל אל ידכ -- תאצל וטעמ ,תיבב תבשל

 בצק,ב ולכתסה ודעבמ רשאו ןולחה ןדא די לע ןהל ודמענש

 םוקמ תא ובזע ,ריכמ חרוא רבועב וניחבה ןה רשאכו "םייחה
 רופסל :ןלוכל ףתושמ דחא דיקפת .המיגפ ןהל וסנכנו ןתיפצת

 תריפת,, התיה ןתכאלמש הלאה תוטעמה .תופלוחה םינשה תא

 ןיב דוע ויה ,תרחא הקוסעת ןהל התיהש וא ,'תולמש

 וחיורה םגו האלמ הקוסעת תוחפל ןהל התיה .תורשואמה
 | ...אוהשמ

 םי תעירקכ ,םדא לש וגווז השק,, :תרמואה הרמא שי

 ךתב,, :תרמוא תרחא הרמא ולאו ...הזל ינא המיכסמ -- "ףוס

 לבא ...הזל םג ינא המיכסמ ,"הל ןתו ךדבע ררחש -- הרגב

 םהל היה אלש ,"תודמעומ,ה לש םירוהל ,השרובב ונלצא

 לוכי היה אל ןבומכ םיה ,"דבעה רורחש,ל שורדה םוכסה

 ..ותומלשב ראשנ אלא ,םלצא ערקהל

 ותשא ,קיזייא 'ר ,תחא החפשמ השרובב ונלצא הררוגתה
 קיזייא 'ר .לעריצו עבירפ ,אלייב :םהיתונב תשלשו עצאר

 אוה .ותומכ םיטעמש ,םכחו קידצ ,לודג םכח דימלת היק

 .תורוד ירודמ םימכח ידימלתו הליצא ,תסחוימ החפשממ היה

 הנידע ,המכח ,תדבוכמ השא איה ףא התיה ותשא עצאר

 אלייב .איה ףא םילודג םימכח ידימלת לש תב -- הקידצו

 תריפתב הקסע ,החפשמה לש תסנרפמה התיה הרוכבה םתב

 ,הלילב תורחואמה תועשה דעו רקבה ןמ הדבע ,תולמש

 רצ םחל רשאמ רתוי החיורה אל הזמ ךא ,הדיקשבו תוזירוב
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 די לע רצהו לדה ורדחב בשי קיזייא 'ר .התחפשמ רובע
 הברע הניגנמ לש םימוזמז .הלילו םמוי הרות דמלו ארמגה
 םג אלא ,העמשל וגנעתה ותחפשמ ינב קר אלו ורדחמ ועקב
 ,םיענ ,ברע היה ולוק .ותיב ךרד רובעל ונמדזהש חרוא ירבוע
 ודומלב דימת היה קמועמ .ונממ ועקב הולשו טקש ןימ הזיא
 ןמ אוה חכש -- ויתודמ יפ לע ול דרויש ונקז תקלחה בגא
 םיימשגה ויבואכמבו בערב ללכ שיגרה אלו הקיעמה תואיצמה
 ללכ ומד אלש םירחא תומלועב היה ףחרמ .דחאכ םיישפנהו

 ..יח היה וב םלועל ללכו
 ללש אצומכ ובל חמשו םיללש הלעהו םיה יקמעמב רפח

 אישהל לוכי היה אל הזה "ללש,,ה תרומתש דאמ לבח ךא) .בר
 אל) הנש עבראו םירשע ואלמ רבכ אלייבל (.ויתונב תא
 לע ךרד אל ןיידע ןכדש ףאש ןבומכו (םירשע וליפא התארנ
 הילע םג לח רמה ןיד רזגש ,בטיה אלייב העדי .םתיב ףס
 ,יבבלו םח ךויח דימת ףחיר תואנה הינפ לע .הקור ראשהל

 התדובע תא הקיספה איהש רחאל הלילב תורחואמה תועשב ךא

 רכה לע תומחה היתועמד תא הכפש ,בכשל התטמ לע התלעו

 רמה לרוגה ץרחנ רבכ םא,, :הבלב הרמאו השארל תחתמש

 ףא עצאר הכפש ."םרומ שארב תוחפל והאשא -- ילע הזה

 תורמלו ןושיל השרפ רשאכ ,תולילב תומחה היתועמד תא איה

 דעו םויה לכ ךשמב התיב קשמב תוכרפמה תודובעמ התופיע

 לע הלתפתה .ןיע םוצעל הלכי אל הלילב תורחואמה תועשה

 הינפל ועיפוה םדרהל החילצה ףוס ףוס רשאכו שחנכ הבכשמ

 תשלשש התוארב הברקב ץוכתמ הבל :המולחבו .העווז תומולח

 תרוק תחת ,תונקדזמו תוכלוה ,תוחלצומהו תואגה היתונב

 ןהילוסרקל תועיגמ ןניא רשא ,תורחא תונבש דוע לכ ,םגג

 תואשנ ,תוטושפ תוחפשמל תונב ןהו איהש הניחב םושמ

 יכ -- תודבוכמ תוחפשממו םילודג םימכח ידימלת םירוחבל

 .קושל תאצל ףסכ ןהירוהל היה

 תא דוע תאשל הלוכי הניא איהש השיגרה רשאכ ,םימעפל

 ,הרניס תא הריסה -- הברקב ץלפתמו ךלוה הבלו באכה

 -פסוחמה הידי תאו תועמד תוגופסה הינפ תא הצחר

 תחפטמ תא הרדס ,התיב קשמב תוכרפמה תודובעמ תוס

 טלב החתפו הבג תא הרשיי ,הרטנס תחת הרושקה השאר

 השוע איהש בטיה עצאר העדי .הלעב רדח לש תלדה תא

 רבד לע שולחה הלעבל קיצהל תכלוה איהש ,לודג לוע הזב

 ןיא ,עבוטו ךלוה םדאה רשאכ ךא --- עישוהל ותלכיב ןיאש

 רבודמה םא וליפא ,ותלוז לש ויתושגרב בשחתהל לוכי אוה

 .בוהא לעב לע אוה

 ,שרח הסנכנ .שואי לש םיב עובטל הדמע עצאר -- ןכ

 קיזייא 'ר .הלעב לומ הדמעו המ סוסהב המידק העיספ התשע

 םיה יקמעמב ללצ ,ודומלב היה קמועמ .ללכ הב שיגרה אל

 רחאו טק עגר עצאר התכח ..יח וב םלועה ןמ קוחר --

 ארמגה יבג לעמ ושאר תא םירה אוה "! יריקי קיזייא,, : הרמא

 טיבה .תופחרמ ןדועו תוקתונמ אל ןיידע ויניע ,וינפל השורפה
 וינפ לע עיפוה ךויח ...הצרא דריו ששואתהש דע ,המ ןמז הב
 וחילצה רבכ לרוגה תופילצש ,תורווחהו תוקמוצמה תוליצאה

 רבכש ,ונקז לע ודי תא ריבעמ ודועב ,ןהיתותוא תא ןהב תתל
 ויניעמ ףקתשה הימת לש טבמו תעה םרטב הבשה וב הקרזנ

 הגהנ אל) "+ךצפח המ, :לאוש ולאכ תוקומעהו תומחה
 הרמא "!יריקי קיזייא,, (ודומל ןמזב הלעב תא דירטהל עצאר

 וניתוגב תשלש 1!ףוסה "הי המ,, .תועמד קונח לוקב עצאר

 ןיידעו הנש עבראו םירשע ואלמ רבכ אלייבל .ןקרפל ועיגה

 החפיתה ,תאז הרמואב ".ונתיב ףס לע ךרד אל ןכדש ףא

 הנהו ,ןרצעל החוכ לכב התסנש ,תועמדהו ישירח יכבב עצאר
 תוליצאה הינפ לע םילחנכ וגלזו היניעמ וצרפו הילע ורבג

 אלל ,רמ ינלוק יכבל עתפל ךפה ישירחה יכבהו תורווחהו
 אל רבכ איה .תימצע הטילש לכ הדבואב ,ןוסר אללו רוצעמ
 אבו ברק ףרוחה הנהו לכו לכמ קיר תיבהש וליפא הריכזה
 הקסהל םיצע אלו ירזכאה רוקל םיאתמ דוגב םתושרב ןיאו
 הנומטה הלודגה הידגרטה תמועל הז לכ היה המ יכ --
 ןיאו ןקרפל ועיגה וניתונב תשלש, :הזה דירחמה טפשמב

 ."וניניע דגנל תונקדזמו תוכלוה ןהו ןאישהל ונידי לאל
 השק איגוס לע למע קיזייא 'רש תולילו םימי המכ הז

 ,חונמ ול אצמ אל הז ולמעב .הנורתפ תא אוצמל לכי אלו
 אל םהב ,הלילו םמוי ותוא ורסי ,ול ויהש תוישוקהש דע
 ןיטולחל היה קתונמ -- ללכו ללכ ןואמצבו ןובערב שיגרה
 ,םלוע ארוב ל-קל ותליפת שרפו םק ול רצב .הזה םלועה ןמ
 איגוסב ויניע תא ראיו הניבו תעד ותוא ןנוחיש ןנחתה הב
 יזרש המ ןמז הזו ,הלבקתנ ותליפת הנהו .וז הרומחהו השקה
 לכ תא בשילו חגעפל חילעהו ול ולגתנ השקה אישוקה
 רבדו רבד לכ רשיו קילחה ןונשהו ףירחה וחומבו םירודהה
 .החמשו רשוא אלמתנ ובלו רתויב בוטה דצה לעו ונפוא לע

 ותחמש הכפה ,עצאר לש תשאוימה התסינכב התעו
 אוהש לכ ךויח ולעה תורווחה ויתפשו טק עגר רהרה .לבאל

 לשו לודג םכח דימלת לש תב ירה !יתריקי עצאר,, :רמאו
 הזה רפעה ריגרג ידיבש בטיה תא תעדויו ךנה לודג קידצ
 להנתמ אוה לכהו םימש ידיב ךתחנ לכהשו םולכו םולכ ןיא
 ילע הזה םלועהש ,יתריקי ,בטיה תעדוי םגו .ארובה תחגשהב
 ,הזמ ץוח .ןילקרטל ליבומה רודזורפ אלא ,םולכ וניא תומדא

 ןאכ תוחפשמ הברה אלא ,הז בצמב םידיחיה ונא ןיא ירה
 תרצ,, :הרמאה תרמוא ךיאו -- המוד בצמב תויורש השרובב
 בטיה תאזה הרמאה תא הריכה עצאר ,ןכ ."המחנ יצח םיבר
 קשמב תוצצורתה בגא םויב םעפ תורשעו התא המיכסה ףאו
 ."המחג יצח ,םיבר תרצ,, :המצעל הנועו תרזוח איה התיב
 עקשיש ,םדאל היה ויד ,םחונמ יתלבה "יצח,ה לבא ,ןכ

 םלועהש ,הזב המחנתהו המיכסה ףא איה .שואי לש םוהתב
 עצאר העבק ,לבא .ןילקרטל ליבומה רודזורפ קר אוה הזה

 ףא איה "...ידמ ךורא ונה ,הזה "רודזורפ,ה יכ :הבל רמב
 וילע רזוח קיזייא 'ר הלעבש ,תלהקמ קוספב המחנתהו המיכסה
 עצאר הבשח ,ןכ ."לבה לכה ,םילבה לבה, :םעפב םעפ ידמ

 *...ךכ לע תוירבה ראש תא םג ענכשל קר יתלכי ול,, :הבלב
 .המשא תשגרהב הלעב רדחמ עצאר האצי

 .גוהנל ל"צז יבא לש ותבל םיאתמש יפכ תגהנתמ יניא,,
 םדאל ול רוסא תרחא ,קיפסמ 'הב ןוחטב יב ןיאש הארנכ
 הכלהש הבל באכו ".שואי לש םוהתב ךכ ידכ דע עוקשל
 התדרט םע םתס ,ודומלב ול עירפהלו הלעב תא דירטהל
 וילא סנכהל םוקמב .רוזעל ותלכיב ןיאש רבד לע ול הקיצהו

 תושולחה ויתואיר תא ביטריש ידכ ,לק דובכ הזיא םע
 ולש רשואמה םלועה ןמ חכב ותוא האיצוה איה .תושביהו

 .תלבסנ יתלבהו הביאכמה ,תירזכאה תואיצמל והתכלשהו

 ויפ תא היניע דגנ התלעה רשאכ הברקב הבל ץוכתה
 .רתויו רתוי וקמטצנ הנורחאלש ,תורווחהו תוקמוצמה

 ותוא יתרכה רשאכ !הלאה םינפה ויה תואנ המ,
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 םדאה רצונ ול,, .טבוצו באוכ בלב עצאר תרכזנ "! הנושארל
 ירודזורפ,ה רבעל קחדהל ול היה רתוי לק ,ץעמ וא ןבאמ
 עצאר התוק '!...םדו רשב לש רוצי לבא -- הזה רצהו ךוראה
 תכלוה הבשחמה .רתוי חונ היהי רבכ "ןילקרט,הש הבל רמב
 ,תוחלצומהו תואנה וניתונב תשלש,, :ריצה ותוא לע תרזוחו
 ןניאש תורחא תונבש ןמזב וב ,וניניע דגנ תונקדזמו תוכלוה
 םירוהל תונב ןהו ןהילוסרקל איהש הניחב לכמ תועיגמ
 םילודג םימכח ידימלת ,םיבוט םירוחב םע תונתחתמ ,םיטושפ
 ול ."קושל תאצל ףסכ ןהירוהל היה יכ ,תודבוכמ תוחפשממו
 ילוא ,איהש הרוצ הזיאב תואיצמה ןמ חורבל עצאר םג הלכי
 הניא עצאר לבא .,םייחח תא תאשל רתוי לק היה הל םג
 םוי ייח לש תותיזחה לכב םחלהל החרכומ איה .חורבל הלוכי
 ןמ התיב קשמב ךרפ תודובע דובעל .םירעה הישוח םע םוי
 ,תולובחת ינימ לכ לצנלו הלילב תורחואמה תועשה דע רקבה
 לישבת תוחלצ שמח ומויב םוי ידמ ןחלושה לע חינהל לכותש
 תואיצמה ןמ חורבל עצאר ףא החילצה םימעפל .התיב ינבל
 םייח םיררוש םתיבב הנהו הנוימד תרזעב תורופס תוקדל
 תונטקה םהיתונב תשלש -- עפשב הסנרפ ,םיולשו םיטקש

 תא תחתופ איה הנהו ןרדחב תונבבושבו תוזילעב תוקחשמ
 תחאב ; תויחולצ יתש וילעו שגמ הדיבו הלעב לש ורדח תלד
 המיגפ איה תסנכנ .תחקרמ ינימ הינשבו תונוזמ ינימ ןהמ
 שיגרמ וגניאו ארמגב עוקש קיזייא 'ר ךא ,תוינכיח םינפב
 תא םירמ אוה הנה ךא ,ול עירפהל הסח עצאר .ללכ הב
 תוקומעהו תורוהטה ויניע .תושגפנ םהיניע ,הב טיבמ ,ושאר
 .יבבלו םח ךויחב הילא תוכייחמ קיזייא 'ר לש

 םע הדמועב ,ךויח בגא עצאר תרמוא '!יריקי קיזייא,,

 ךיא ךא ,הערפהה דעב יל חלסת,, .ותמועל סומעה שגמה

 ןיא ,חמק ןיא םא,, .ךויחב הכישממ איה "1 הרמיאה תרמוא
 ךויח הילא ךייח אוה .ןחלושה לע שגמה תא החינהב ."'הרות
 .ןחלושה לע שגמה תא החינה איה .הירבדל המכסה עיבמה

 ינפל ,ןמיס תואל ,ארמגב םידחא םיפד קיזייא 'ר לפיק
 .המוקמב שגמה תא החינה עצארו הדצה התוא זיזהו התריגס
 םעוטו ךרבמ ,הבל תמושת לעו התחרט לע הל הדומ קיזייא 'ר

 .ולש ''ליחה תשא,, לש הידי ישעמ תא חבשמ ,ול שגומה ןמ
 לק טופטפ םיטפטפמ םה ותליכא בגאו ולומ תבשיתמ איה
 תיפמב ויתפש תא בגנמ ,ותליכא תא םייסמ אוה .םיענו
 התחרט לע תינש הל הדומו הנורחא הכרב ךרבמ ,ול תשגומה
 ,קירה שגמה הדיבשכ ורדח תא תבזוע איה .הבל תמושת לעו
 דועב לעופו גילפמ הנוימד ..האב איהש תמועלכ תינכיח

 םימרוז םינכדשהו הקרפל העיגה אלייב הנהו : תונתחדק רתוי
 לובלב הזיא !יוא ...אצוי ינשהו סנכנ דחא -- רבע לכמ

 תוחפשממ ,םילודג םימכח ידימלת ,םירוחב הל םיעיצמ !...שאר

 איה .םהיתועצה לע הבושת תתל הילע םיצחול םה .תודבוכמ
 אלא ...תינכייח אל םעפה .הלעב לש ורדח תלד תא תחתופ

 ,הערפהה דעב ותחילס תא תשקבמ איה ...שגמ ילבו ...תיניצר

 חחושל ונילע !יריקי קיזייא, :תרמואו ותמועל תבשיתמ
 םיאתמ ךתעדל אוה הזיא .ונתב אלייב לש םיכודשה תודוא

 ,יעצאר הארג דוע,, "+ רתוי תוישיא ,רתוי םכח דימלת ,רתוי
 םיכחמ םישנאה !תוחדל רשפא יא ,יריקי אל,, .הלעב הל הנוע
 הנוימד "...שארה תא יל םידירומ רבכ םינכדשה -- הבושתל
 .ףורט רתוי דועב לעופ

 דימלתל האושנה ,אלייב התב לצא רקבל תכלוה איה הנהו

 םיצר ,םתיב תלד תא החתופב .תדבוכמ החפשממו לודג םכח
 םיקשנמ ,הילע םיספטמ ,םולשל הל םיכרבמ ,התארקל הידכנ

 םיקתממ התחתמאמ האיצומ איה "? אתבס ונל תאבה המ, .הל
 םיצר ,םיקתממה תא םיפטוח ,הל םידומ םה .םהל הטישומו

 תבקוע איה .םיבבותשמו םיחכותמ ,םיבר ,םיקעוצ ,הנאו הנא
 תבשוח איה ,'ןח ידלי,, ,הואגו רשוא בורמ םעופ בלב םהירחא
 תומודאה םהייחלו תוקחוצה ,תוינרעה םהיניע םע,, -- הבלב
 הינפש ,אלייב םע תחחושמו רדחל תסנכנ איה "...תואירבהו

 לש הלעב רדחמ .רשואמ חרפכ תוחרופ תונידעהו תואנה
 ,םיענ ,ברע ולוק .ארמג דומל לש םימוזמז םיעקוב אלייב

 הזש תורמל .הואגו רשוא בורמ הברקב םעופ עצאר לש הבל
 היבאמ העמש איהש המ אוה הז ירה -- ויליאמ ןבומ ךכ לכ

 הז ..הנתח5 םג התעו הלעבמ תעמוש איה הז תאו חונמה
 עצאר תבשוח ",תורוד ירודמ תרשרשה לש ךשמהה אוה
 ...הבלב

 תקרזנו ץיקהב המלחש קותמה המולחמ עצאר תררועתמ
 איה !תלבסנ יתלבהו הביאכמה ,תירזכאה תואיצמה לא הרזח
 שואיו באכ אלמ בלב קרו תוקיר םידי םע הלעב לא הסנכנ

 םא, :ךויח בגא ול הרמא אל איה .עמד תואלמ םיניעבו
 הלאה םידוהיל ךייש קיזייא 'ר יכ ,"הרות ןיא חמק ןיא

 | ..תאזה הרמיאה תא םישיחכמה ,השרובב
 איהו הלעב לש תוקמוצמהו תורווחה וינפב תרכזנ איה

 ויתואירב הלילו םמוי אוה דמול .הבלב עוקת ץח השיגרמ

 ילב םינוא ןיאו עשי תרסח תדמוע איהו תושולחהו תושביה
 תבשוי עצאר תראשנ .רתויב ינויחה תא ול טישוהל לכותש
 התוא ףקות תועמד לש שדח לגו רדחה תניפב ,המוקמ לע
 הצחר ,הרניס תא השבלו הרזח ,אסכה ןמ המק ןכמ רחאלו

 -- הכסמה תא בוש ןהילע הביכרהו עמד תוגופסה הינפ תא
 .ליגרכ המוי רדס תא הכישמהו "םיכויחה תכסמ,,

 לועש ,בכשמל לפנ קיזייא 'רו םיבורמ םימי ורבע אל
 לש ותניגנמ תא ,םעפב םעפ ידמ ,תעכ קיספמ שולחו שבי

 רתוי וריוחהו וכלה קיזייא 'ר לש תורווחה וינפ .ארמגה דומל
 ותואירב בצמ ירחא הדרחב ובקע רשא היתונבו עצאר .רתויו
 ותואירב ךיא םיאור רשאכ םינוא ירסח ודמעו ותטמ תא ובבוס
 לקהלו ודעסל ןחוכ לכב וסינ ןה ,םויל םוימ תפפורו תכלוה
 התמ םוגלל םעפב םעפ ידמ ול ושיגה רשאכ וילח תא וילע
 התלע קר רשאכו "תיתיב הפורת, לש הפורתל םילע יושע
 .רכוס וא שבד טעמ םע הז הקשמ ובברע םדיב

 ותיב ינבו ערו ךולה ךלה קיזייא 'ר לש ותואירב בצמ

 ךעודה רנה ירחא עשי ירסוחמ ולכתסה וירחא ובקע רשא
 ויניע תא םצעו השודקה ותמשנ תא חפנ קיזייא 'ר ,הבכנו

 ויתומותי תאו ותנמלא תא וריאשהב דע ימלועל תורוהטה
 תחנומ ארמגה .וירחא ןלבאתהב באכה םע קר ,םולכ אלל

 תוברסמ תיבה ישנא -- ותטמ די לעש אסכה לע ןיידע

 קר אל וגנעתה םהילעש םימוזמזה ךא ,הדירוהל תונשקעב
 !דוע ועמשנ אלו ומדנ -- חרוא רבוע לכ אלא ,ותיב ישנא

 הראשנש התע .שואי לש םוהתב קומע רתוי דוע עצאר העקש
 רבכ הצרי ימ -- היאטח לע אטח ףסונ דוע ירה ,הנמלא
 | !? המע התע ךדתשהל

 ,הקיקד הרזג תלעב ,הרימת ,היפיפי הרענ התיה אלייב
 הכויח .תוליצאה הינפ לע ךוסנ דחוימ ןחו הנידע ,המכח
 ,התעפוהב אוהשמ היה .תואנה היתותפשמ שמ אל יבבלה
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 הסח ולאכ -- התכילה התיה הלילק .דחאכ בלו:ןיע ךשומה

 .תולעמהו תודמה לילכ .הב עוגנל אל ידכ ,המדאה לע איה

 היתולעמ לכ תא ועירכה רשא ,הל םילודג תונורסח ינש ךא

 הנכומ תונורסח הברה לע .המותיו הינע התיה איהש ...וידחי
 תונורסח לע אל ךא -- ןיע םילעהלו חולסל הרבחה התיה

 התארנ אל) הנש עבראו םירשע רבכ הל ואלמ הנה ...הלאכ
 ףס לע ןיידע ךרד אל ןכדש ףאש ןבומכו (םירשע וליפא
 .םתיב

 רחוס ,לעוויפ ,תחא הרישע החפשמ הררוגתה אינכעקב
 השש .םהידלי תעבשו אצנירפש ותשא ,חילצמו עודי תומהב

 ,ןיאושנל דמעומ,, 'קיניזעמ,ה לעשטנא קרו םיאושנ רבכ םהמ
 לודג תיבב וררוגתה םה ."קוש,ל סנכנ אוה תרמוא תאז

 תונוש תומהב האלמ תיקנע תפר הבו הלודג רצח ,חוורמו

 םיתבמ םגוז ינב תא ואשנ םהידלי תשש .םיגוס ינימ לכמ
 םנמא וגתנ םהיתונב יתש רובע -- םהל יוארכ ,םירישע

 תואיכ ,םירישע םיתבמ םינתח וחקל לבא ,תולודג תוינודנ

 תוינודנ וגישה םהינב תעברא רובע .לעווייפ ומכ רישעל

 הזירכה אצנירפש ."םיהובג םיריחמ,, תרמוא תאז ,תולודג
 רתוי הלודג אינודנ גישנ ונלש עלעשטנא רובע,  :הרמאו

 ,טישכת אוה לעשטנא ירה .םימדוקה ונינב ראש רובע רשאמ
 ."ונלש 'קיניזעמ,ה אוהו םלשומ

 תוינומדא תורעש לעב ,ףוקז ,הובג רוחב היה לעשטנא

 התיה הטומש ,הקודסה הנותחתה ותפש .ול ויה תוקומס םינפו

 הכושמ רשא ,הנותחתה ויניש תרוש תיטעב ,ץוח יפלכ ול
 ורובד בגא .הנוילעה ויניש תרוש לעמ הלעמ יפלכ התיה
 תובקעב ךלה לעשטנא .ויפ יוצק ינשב קור ולצא רבטצמ היה
 םינש רפסמ דמל אוה .ןבומכ תומהבב -- היה רשכומ ,ויבא
 ,םשמ ואיצוהל ונוצרבש ותשאל עידוה לעוייפ ךא ,"רדח,,ב
 ןיע ילב ,ףירחהו חותפה ושאר םע ונלש עלעשטנא,, :ורמאב
 םירחא םירוחב הברה רשאמ עדי רתוי התע רבכ גישה ,הערה
 ."תובישי,,ב תוכורא םינש םידמולש

 לעשטנא ,ויבא איצוה ותוא ףאש ,לעווייפ רכזנ ןכא
 האצותכ ,הז ליגב ךרעב ,"רדח,המ ,אבמירטסמ ןולגעה
 ןמזמ רבכ אצנירפש .ויבא יקסע לא הוולתהו ההז הנקסממ
 הבשוחב ,הלעבל דיגהל הזיעה אל ךא ,תאזה הנקסמל העיגה

 לש הרותה דומל ףוס ףוס ירה -- איה העוט תאז לכב אמש
 הלעבש וישכע לבא .תוהמאל רשאמ תובאל רתוי ךייש םינבה

 "! ההא,, .רבדב קפס לכ רבכ ןיא ירה ,תאז רמוא ומצעב
 רשאכ ,רבכמ אל ,דמלמה יל רמא ןכל,, ,אצנירפש תרכזנ
 ךיאו "!הערה ןיע ילב ,ךלש עלעשטנא ,אצנירפש,, :ינשגפ
 ."היה רורב הכש ,זמרה תא יתנבה אלו תאזכ המותס יתייה

 ןואגה תא .בטיה דמלמה הזח .המצע לע אצנירפש האלפתה
 .ונגב חמוצש

 ול הנתנ ,"וידומל קוח,, תא םייס לעשטנאש רחאל ,ןכא
 וב ויה םינומטש ,ויתונורשכ תא חתפל תונמדזההו תורשפאה

 לש "תומהבה קסע,ל ותסינכ םע התעו ותודלי רחש זאמ

 "רענה לדגיו, .םקופס לע ועיגהו ןקרופ םה ואצמ ,ויבא

 -פנה ותוחתפתה ירחא וירוה ובקעיו ."ןיאושנל-דמעומ,, היהנו

 תא אצנירפש בהאתו .הואגו רשוא בורמ םעופ בלב ,האל

 םינכדשה ורהנו .הל אוה םינוקז ןב יכ -- הידלי לכמ לעשטנא
 -אמגארד ,ארעטמירטס :הל הצוחמו אינכעק לכמ םהינומהב

 ,ףעיסעמ ,דיוי ,לעשטיס ,אווערטעפ ,אילוואזער ,ףעיש ,טשער

 רשא םירפכ ינימ לכמ דועו אבמירטס ,השרוב ,אוועשיוו

 םיריחמו םהיפב תוגוש תועצהו שעראמעראמ ינפ לכ לע םירוזפ

 150,000.--  ,אייל --.100,000  ,אייל .80,000.-- :םהל םינוש

 ,אצנירפש,, :ותשאל רמא לעבייפ .אייל 180,000.-- ףאו אייל

 ."ורובע גישהל לכונ אל רתויו בוט אוה ריחמה !הז אוה הז

 תא המישב הלעב יניעב הטיבהו השאר תא אצנירפש הפקז
 -- 200,000.-מ תוחפ,, : הזירכה ירוגטק לוקבו הינתומ לע הידי

 לעבייפ ןעט "הז תא גישהל לכונ אל לבא, "!אלו אל

 ,אצנירפש הרמא "!לעבייפ, .ותשא לא ענכשמ לוקב
 ןיאו יתכרדהבו יתריחבב וננתח םימדוקה ונידלי תשש תא,
 םיתבמ םלוכ ונידלי תא וניאשה ,ה"ב ,ןנואתהל המ ונל

 ךא .."םידספהב קר םיאצוי ונייה ךילע יתכמס ולו םירישע
 לעבייפ לש ובל ץוכתה ,הז ןורחא טפשמ אצנירפש העימשה

 .ץח וב ועקת ולאכ שיגרהו וברקב

 תאז לכב לבא ,הירבדב הנומט תמא יכ בטיה עדי עודי

 הסינ אוהש ,עצפ הזיא ול החתפ איה ולאכ השגרה ול התיה

 אוה ןוכנו .שדחמ ויניעל הלגנ אוה תעכו ותוא חיכשהל

 :םיכודשה ןינעב הליבוהש איה ,איה אצנירפשש רבדה

 אצנירפש ,תושיגפ העבק אצנירפש ,םיריחמ העבק אצנירפש

 ,העד הזיא עיבהל הצר ,לעבייפ ,אוה רשאכו -- לכה הרדס

 רבכ ינא ,לעבייפ בוזעת,, :הרמואב הדצה אצנירפש ותפחד

 אוה !רתוי הז תא לובסי אל אוה ,אל "!םינינעה תא רדסא

 תאו "ותיבב ררוש,ה אוה אוהש (ומצעל םגו) הל חיכוי

 ול רוסא ,תאז חיכוהל ותורשפאבש ,הנורחאה תונמדזהה

 רחבי אוהו !המ יהיו ןתחי אוה לעשטנא תא !הנצימחהל

 אצנירפש לש "החור תרומ,ל היהי רשא הזכ ךודש אקווד

 לבסה לכ ףלח ,םקנ לומגת תאז היהיו שפנ ךפמ הל םורגיו
 !ורבעש םינשה לכ ךשמב ול המרג איהש הלפשההו

 ירחוס ,הרישע החפשמ הרג התיה לעבייפ לש ותונכשב

 םהיניבו םהידלי תששו אטיא ותשא ,לעדניז ,םה ףא תומהב

 תלעב הרוחב התיה עטאלז .הקרפל העיגה רשא ,עטאלו םתב

 תולודג ויה תומודאה הינפ -- קצומ הפוג ,הנמש ,ההובג המוק

 -- תונטקו תומוח היניע .לופכ רטנסב ומייתסנש תונמשו

 היפעפע ןיב ודבאנ טעמכו רתוי דוע וקמטצנ הקחצ רשאכ

 -סלוסמו תוכימס ,תומוח תורעש ושלג השאר לעמ .תונמשה

 ,תיב קשמ תודובעב תקלחמ עטאלז התיה הנמז תא .תול

 ידכ רהנל התכל ידמ .תוצירחבו תוזירזב ,תפרב ןכו הדשב

 לש םרצח תא תוצחל הילע היה םימב היילד תא תואלמל

 לעשטנאב םימעפל תלקתנ התיהש הפיא ,לעבייפ תחפשמ
 דחאב .תפרה יוקנבו םהיתומהבב לפטמ היה הלהש ןמזב

 ,עטאלז לש םיזופחה הידעצב ןיחבה לעשטנא רשאכ םימיה

 .תפרה ןמ תוריהמב אציו דבע וב ,ותא תא תוריהמב ךילשה

 רשאכ ,התמועל לעשטנא ארק "+ עטאלז ,ךכ לכ הצר תא המל ,

 היניע תא האשנ איה .ןזוא לא ןזואמ בחר ךויח הלעמ אוה

 אעמיק הדמענ ,התצורמ תא הרצע ,שיובמו ףוטח טבמב ויפלכ

 תופכ תא הבחת ,המדאה יבג לע םיקירה היילד תא החינהו

 ,הרניס לש הזח ךות לא תומשוגמהו תומודאה ,תולודגה הידי

 ,הלשב הינבגעכ ויהנו רתוי דוע התע וקימסה תומודאה הינפ
 לש טופטפ ירחא .לעשטנא לש וטבמב לקתנ הטבמ רשאכ

 התצורמ תא הכישמהו היילד תא ןוזפחב הפסא תורופס תוקד
 .רהנה לא

 תעב ,דחא תבש ברעב הז היה ,רפסמ תועובש רובעכ
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 לעדניז וילא שגינ התיבה ותכלבו הוקמהמ רזח לעבייפש
 רבכשמ ונחנא םיבוט םידידי ירה ,לעבייפ אנ עמש,, :ול רמאו

 ונתאמ שיאו תופתושמ תוקסע ונעצב תחא םעפ אלו םימיה

 רתוי תיאדכ הקסע ,הקסע דוע השענ הבה .ה"ב טרחתה אל

 יתב תא ךל עיצהל ינא הצור .הכ דע ונעצבש תוקסעה לכמ

 יאדכ אלש ןובשח יל יתישע .ךלש לעשטנא רובע ,עטאלז

 יל ךוסחל לוכי ינאש ןמזב וב ,ןכדשל ןינעה תא רוסמל יל
 לבא ,ידלי תא חבשל גהונ ינניא .תונכדשה ימד תא
 ,הנוסח ,הובג .הערה ןיע ילב ,בהז תכיתח -- ילש עלעטאלז
 הניאש ,תפומל "עטסוב עלעב,, ,האלמו םירירש תלעב
 רשע בולחל .תפרבו הדשב ,תיבב איהש הדובע לכמ תעתרג

 םיאתמ אוהשמ .הלצא םידלי קחשמ הז ,תחא המישנב תורפ

 תמאב) .ימצעל ראתל לוכי ינניא ,ךלש לעשטנא רובע רתוי

 ןמוזמב אייל 180,000.-- לש ךס ךל תתל ןכומ יננה (קדצ

 ,יירעבאגלא,, עזגמ תוחבושמ תורפ שלשו "טראוו,ה רמג םע

 תואכ רוחבלו יתפרל אובל לעשטנאו התא ,םתא םיאשרש

 םואתפ םמצע תא ואצמש דע רבדו ךולה וכלה םה ."םכשפנ
 םירבדה המב דימ החרחר רשא ,אצנירפש .לעבייפ לש ותיבב

 רבכשמ המולח) ,הבל תא ביהלה ןויערהש ירחאו םירומא

 הבשו חבטמל הצרו תושגרתה בורמ המוקממ הרתג (םימיה

 ןחלושה לע החינהו הפיעל םימעטמ סומע שגמ םע םשמ

 הבשיתה איה .הידי ישעממ ובל תא ביטהל חרואל העיצהו
 דימו תובהלתהב םהירבד ךותב ברעתהל הליחתהו םדיל

 קיפסה אל .דימת הגהנמכ ,הידיב "תוכשומ,ה תא החקל
 אצנירפש הצפק -- וירחאמ תלדה תא בטיה רוגסל לעדניז

 אוה הז ,לעבייפ,, :הווצמו ירוגטק לוקב הזירכהו המוקממ

 םריחמ ירה ,ונבשחש רשאמ רתוי וליפא ,בוט אוה ריחמה !הז
 רתוי וניה "רעבאגלא, עזגמ תוחבושמ תורפ שלש לש
 ,חכשת לאו ,ףיסוי ףא יאדווב וילע ץחלנ םאו ,אייל 20,000.7מ

 תוקסע עצבל לכונש ןורתי ונל שי הזה ךודשבש ,לעבייפ

 הניה תבה הזמ ץוח .הכ דע רשאמ ,רתוי תולודג ,תופתושמ
 תע ,םרצחבש תפרב תובר םימעפ התוא יתיאר .בהז תכיתח

 אוהשמ אוה הז :יבלב יתבשחו תורפה תא הבלח איהש

 ךיאו תורפה תא הבלח איה תוזירז וזיאב תיאר ול !ונליבשב

 םתיבל הכרד תא התשעו בלח האלמ '"'עצעניד,,ה םע המק איה

 שממ המדאה .הדיב הצונ ולאכ ,הפוקז ,הרשי --

 ,קתוש התא עודמ .הערה ןיע ילב ,הילגר תחת תדעור

 תא התאר רשאכ ,ההימתב אצנירפש החרצ !? לעבייפ

 יכח,, .םהילע הכוסנ ןואפק לש תשרא רשא ,תושידאה וינפ

 ימ תא הארנ דוע !הדמה לע רתי יממחתת לא ,אצנירפש

 ,לעבייפ הל הנע "..ונלש לעשטנא רובע םימשב וזירכיהש

 ,וירבד תא לעבייפ םייס רשאכ .השידאה םינפ תעבה התואב

 .וחומב םקר רשא ,המיזמה עוצב תא ךישמהל אוה ןנכת

 השרובל עוסנל ושקבו אינכעקבש םינכדשה דחא לא שגינ

 ,ל"צז קיזייא 'ר לש ותנמלא ,עצארל ךודשה תא עיצהל|

 החפשמה תא וריכה ותחפשמו לעבייפ) .אלייב התב רובעב

 הל לא יכ ,ןכדשל ריבסהל ךישמה לעבייפ (בר ןמז הז וזה

 קחשל וילע ותרזח ךרדבו וז ותוחילש לע תעדל אצנירפשל

 עיצמ ונה ,אוה ותמזימ ולאכ ,םימתה ןכדשה לש קחשמה תא

 .לעשטנא רובע אלייב תא
 ,עצאר לא אינכעקמ ןכדש סנכנ םיבורקה םימיה דחאב

 סעצנירפש לעשטנא תא עצארל עיצהו (ןהיתודלותב ןושארה)

 תאו לעבייפ תחפשמ תא וריכה היתונבו עצאר .אלייב רובע

 השרובב תופוכת רקיבש ,לעשטנא תא וריכה דחוימבו הביט

 .תומהב לש תוריכמו תוינק םתס וא ,תומהב ידירי לגרל

 לכב אמש, :הבלב הבשחו םימשה ןמ סנ עצאר הזב התאר

 היטמולפידב עצאר הגהנ "ונלצא םג ערקי םיהו סנ הרקי תאז
 םע חחושל הילעש ןכדשל הרמאו תושידא םינפ הדימעה --
 .התבושת תא בישת איה ךכ רחאו אלייב התב

 ,הנקסמל ועיגה הבש ,ןתחיש תא ורמג היתונבו עצאר

 תמאה םלועב ןרובע חרטש ,קידצה חונמה ןהיבא קר הזש
 ךודשל אלייב המיכסה .הקור ראשהל אלייב ךרטצת אל אמשו

 הבשח איה קר אל ."לזמ תרב,ל המצע תא הבשח דועו ןוצרב

 .הב ואנק השרובב תורוחב הברה אלא ,תאזכל המצע תא

 תורוחב הברהש ומכ ,היתושגר תא איפקהל העדי אלייב
 | ..תאז ןעדי השרובב

 איה ,שיאל אשנת איה :הבלב הבשחו אלייב הכישמה
 אל איה ,םישנאב שוגפל בוחרל תאצל שייבתהל ךרטצת אל
 ךיא תרכזנ איהו הנוזת-תת בגא הלילו םמוי דובעל ךרטצת

 הברה התיה תצלאג ,רופכ יוולמ םיכוראה ףרוחה תולילבש

 ,הכימשב הפוטע איהשכ קסומ יתלב רדחב דובעל םימעפ
 הרפתו ןחלושה די לע הבשי .הקסהל םיצע םתיבב ויה אל יכ

 הפשפש םעפב םעפ ידמו טפנה תרונמ לש שולקה הרואל
 היתועבצא הצק תא הברקו וזב וז תונידעהו תונבלה הידי תא
 טחמב זוחאל תלגוסמ היהתש ידכ ,טעמ ןממחל היפ לבה לא

 רוזש תא איה הכישממ ,ןתחתתש ירחא .הדבע הב הדיב רשא
 לעב הל היהי ,השאר לעמ גג תרוק הל היהת התבשחמ
 ומכ ,םילודג םימכח ידימלת ,םינב הל ויהי ,הסנרפל גאדיש

 תוניגנמ ימוזמז ועקבי התיבמ םגו ויתובא תובאו חונמה היבא
 הנהו חונמה היבא תיבמ ועקבש ומכ ,ארמג דומל לש תוברע
 ..תרשרשה ךשמה

 לבא .תואנה היתותפש לע ךויח התלעה ,תאו הבשוחב
 ,איהש ,הברקב ץוכתה רשא ,הבלב הקעומל הל םרג דחא רבד

 תיבה תא .בוזעל הילע ,החפשמה לש הדיחיה תסנרפמה

 המחנתה לבא .איהש לכ תנעשמ אלל התחפשמ תא ריאשהלו

 םעפ ידמ איבהל אוהש ךיא הדיב הלעי ילוא יכ ,ךכב איה

 ,יאשחב תאז תושעל ךרטצת םא ףא ,לכאמ ירבד הזיא םעפב

 .ותחפשמו הלעב יניעמ רבדה תא םילעהל היהי הילע רשאכ

 אלל ,ביר אלל ,קלח ,רשי לכה ךלה הלכה לש דצב ןכא

 ...תויוטבלתה אללו קבאמ אלל ,םיחוכו

 עיצהל ןכדשה אב רשאכ !ןתחה לש דצב היה ךכ אל ךא
 איבהל ידכ המוקממ אצנירפש רבכ הצפק ,סעצאר אלייב תא
 ךודש ועיצה רשאכ דימת הגהנמכ -- ושרגל אטאטמה תא

 ,הרמהו הלודגה התעתפהל ךא .םיאתמ היה אל התעדלש

 סנכנו אתוחינב תבשל ול עיצה ,ותא חחושו לעבייפ בשיתה

 אל .עצומה ךודשה לע םיאלמ םיטרפ עומשל םירבדב ומע

 הצפק ,וירוחאמ תלדה תא בטיה רוגסל ןכדשה קיפסה

 !? לעבייפ ,ירמגל רבכ תעגתשהה,, : החרצו המוקממ אצנירפש

 'ר לש איהה תיררונשה הנמלאה םע ךדתשהל ךנוצר אמש

 -ןב רבד + קתוש התא עודמ,, .ססה ,קתש לעבייפ "! ? קיזייא
 הכישמה אצנירפש .ופא תחת אוהשמ למלמ לעבייפ "!םדא

 םימיאתמה םיכודש םע וננתח םימדוקה ונידלי תשש,, : הרמאו

 תא תושעל וננוצרב ירה לעשטנא םעו םירישע םיתבמ ,ונל
 לצא ונגשה רשאמ רתוי ורובע גישהלו רתויב בוטה ךודשה



 השרוב ןורכז רפס 224

 "קיניזעמ,ה 3 אוהו טישכת מ לעשטנא ירה .ונידלי" ראש
 .ונלש

 השוריה תא !איהה תיררונשה 0 תתל לכות המ
 :ומצעל ולאכ לעבייפ למלמ "1 וירחא .ריאשה קיזייא ירש

 היבורקש ,אייל  םיפלא תרשע תתל תבייחתה הנמלאה,

 אצנירפש הצרפ ,"אה ,אה ,אה,, ."הקירמאמ חולשל הל וחיטבה
 רובעב !הפי גשה תמאב !אייל םיפלא תרשע,, .ירטסיה קוחצב
 ףא ,הלאה םיררונשה לש ןב ,לעקיברעה סאד לעוונאז
 ידימש ,טומ עלעבייל רובעבו אייל ףלא םישלש וגישה :ורובעב

 וירחא םיצר םידליו ומצעל קחוצו רבדמ ונה בוחרב ותכל
 ורובעב םג -- אוה ףא םילודג םיררונש לש ןב -- ול םיגעולו

 ונחנאו .טסעק םיתנש סולפ ,הזה םוכסה תא ךרעב וגישה
 !?אייל 10,000.-- ,ה"ב ,םירישע לש ןב ,ונלש טישכתה רובעב
 חקי המורע תב םאה !לעבייפ ,ונתאמ השוע התא געלו קוחצ
 רשאכ ,אינכעק ישנא יניעב לכתסהל לכוא ךיא !! לעשטנא
 גיעלמו בולע םוכסב בוקנל ךרטצא ינאו ונגשה המכ ינולאשי

 אצנירפש החרצ "!םשה ןעמל ,ךישוח לא רוזח ,לעבייפ 1? הז
 ךודשהו וישוח לא רזח אל לעבייפ ךא .רמ יכבב הצרופב

 .עצוב
 רשפה המ בטיה אוה עדיו וישוח % רזח ןכ םצעב אוה

 170,000.-- קר םצעב) אייל 180,000.-- לש םוכס דיספהל
 עשפה תא עדי םג ןכו רעבגלא עזגמ תורפ שלשו (אייל

 ךא -- ותחפשממו ומצעמ השוע אוהש געלהו קוחצה ,לועהו
 איה וז יכ ,ול יאדכ תאו לכב הזש ןובשח ומצעל השע אוה

 םגו)  אצנירפשל חיכוהל לכוי הבש ,הנורחאה תונמדזהה
 םקנ תלועפ תאז היהתו ותיבב ררושה אוה אוהש (ומצעל

 !םינשה לכ ךשמב ול המרג איהש תולפשהה לע לומגתכ

 ,עתפל וילע הפרטנ הלעב לש ותעדש אצנירפש התיה הרובס

 שרגתהל איה ךלת םאה !השעת איה המ ךא .הרהזא לכ אלל

 איבחהל םיכירצ הזה רבדה יכ איה העדי ! הנקז תעל ונממ

 .תוליכרל רמוח אינכעק ישנאל תונמדזה תתל אלו אוהש ךיא
 איה המ ? הזכ שנוע הל עיגמ המל תעדוי הניא אצנירפש

 םאה !השאר רוע דע תוזוזג ןניא היתורעש םאה ? האטח
 וליפאו ותבשב תבש ידמ תסנכה תיבל תכלוה הניא איה

 תדובעמ תונפתהל הלוכי קר איה רשאכ ,תרמוא איה םילהת
 אצנירפש הצרפ "!? עטאלז תא אל עודמו,, .תפרו הדש ,תיב

 ןמוזמב אייל ףלא םינומשו האמ,, .הלעב יפלכ הירטסיהב

 עודמ יל ריבסת ילוא ? רעבאגלא עזגמ תוחבושמ תורפ שלשו

 ףרה ילב ךשמנ רשא ,הלילו םמוי קספ אל בירה '!!אל
 תוחירצהו תוחווצה תעב חכונ היה לעשטנא רשאכ םימעפלו

 די תעונתבו םהירבד ךותב סנכנ היה ,וירוה ןיב וצרפש
 -- יד, :רמאו הטמ יפלכ הפונתב ודי תא דירוה ,לוטב עיבמה
 אל וליפא אצנירפש ךא (ונלש ןרתוה ,ןכסמ) .''אלייב היהתש

 תא אל עודמ,  .היתוקעצב הכישמהו הנב ירבדל ןזוא התטה

 הנימאמ ךניא םאה,, ,לעבייפ רמא ,"אצנירפש,, "'!? עטאלז

 םיזירכמ ,דלונ דליה םרט םוי םיעבראש בותכ ירה ? גווזב

 אלייב תאש בטיה האור תא ירה .ול דעוימה גווזה לע םימשב
 אצנירפש החרצ "!יאדווב ,ןכ,, ."לעשטנא רובע םימשב וזירכה

 וזיכה עטאלז תאש רמוא תייה ,ילוקב תעמש ולו .געלב

 אינכעק ישנאל הנעא המ קר יל דיגת .לעשטנא רובע םימשב

 יקמעמב ירה !לעשטנא רובע ונלבק המכ ינולאשי רשאכ
 ."הזה געולהו בולעה םוכסה תא יבקונב עקשא המדאה

 החומש תוארל היה רשפא .תוזכורמ הינפ -- הרצענ עתפל
 (תומלשל דע לישבי הנויערש) אעמק דוע הדמע .ןויער רצוי

 היבגה ,המוקממ הצפוקב הרמא "!המ עדוי התא ,לעבייפ,,

 ,חותמו זכורמ טבמב הינפב טיבהו וינפ תא לעבייפ
 .היפמ תאצל דיתעה טפשמהמ םייולת וייח לכ ולאכ
 ,לעשטנא רובע ונגשה המכ אינכעק ישנא ינולאשי רשאכ,,

 ונמצעמ השענ אלו רתוי וא תוחפ ,דבוכמ םוכס הזיאב בוקננ
 תא חתפ -- לעבייפ לש וינפ וויאה ."םהיניעב הזכ קוחצ
 הנויער לע ותשא תא חבשלו תודוהל ידכ תושגרתהב ויפ

 איה 'ליח תשא, ,ןכא,, :ושארב תפלוח הבשחמ רשאכ ,ינואגה
 הב יתגהנ ינאש תורמל יתרצ תעב ידצל תדמועה ,אצנירפש

 הפלח תרחא הבשחמ ךא ."'שפנ חפמ הל יתמרגו תוירזכאב
 /!! לעבייפ ךל שי המ, ,הנושארה תא התחד רשא ,וחומב

 תולופנה ויגפ תא התוארב ,חור רצוקב אצנירפש החרצ
 ."תאז תא תושעל לכונ אל -- אצנירפש אל,, .תוננועמהו

 הצרו "ףוס ,ףוס עדוי רבדה,, .ומצעל ולאכ ,הפר לוקב רמא
 .ןושלה הצק לע שממ ול ודמע םילמה -- דיגהלו ךישמהל
 ."קוחצ רתוי דועל ונמצעמ השענ זאו,,

 היה הז דוע ,דעומ דועב םילימה תא רצע לודגה ולזמל
 .הרודמה לע ןמש ףיסוהל ,אצנירפשל תאז תא דיגהל ,ול רסח
 אוה ,אוה אל םא הזה ךוחגהו געלה לכל םרוגה היה ימ ,יכו

 תא קר רמאנ, :הפרה לוק ותואב רמא הז םוקמב .ומצעב
 הלאה תוירזכאה םילמה "תמאה תא קר רמאנ,| "...תמאה

 תואיצמה ינפב הלכתסהב ,ץחכ אצנירפש לש הבלב ועקתנ
 תרמגומ הדבוע וניה ךודשה יכ אצנירפש התאר .תאזה הרמה
 הינוריא הזב התאר איהו הל ודמעי אל הירבדו היתונעט לכו

 ךא ,תאזכ הרוצב תאו תא ריבסהל העדי אל איה .לרוגה לש
 לש ופוצרפ תא הלומ איה האור .השיגרה איהש המ היה הז

 :לאושו הרגתמו ינצחש ךויחב התמועל ךייחמ לרוגה

 ,םלשומה ,טישכתה עלעשטנא רובע תגשה המכ ,אצנירפש
 1 אלו אל אייל 200,000.--מ תוחפ ? ךלש קיניזעמה

 הלוכי הניא רבכ איהש השיגרה אצנירפש רשאכ םימעפל
 ישונא בלש המכ לובג שי ףוס ףוס ירה) ,באכה תא תאשל

 תרזעב תירזכאה התואיצממ אצנירפש החרב (תאשל לגוסמ
 רחוסה תב ,עטאלז םע סראתה לעשטנא הנהו חתופמה הנוימד
 ,אייל 180,000.-- םנחלוש לע רפוס הלהו רישעה תומהבה

 .רצויה תיבמ ואצי התע הז ולאכ ,םישרשרמו םישדח תורטשב
 המשו דחאל דחא ,הדיפקב םתוא תלפקמו םתוא תרפוס איה
 רורצה תא החינמו לבחב התוא תרשוקו דב תיקשב םתוא

 ארוק לעדניז .התטמבש (קאזיורטש) ןורזמה תחת תרמשמל
 עזגמ תוחבושמה תורפה תשלש תא רוחבל ידכ ותפרל םהל

 ,לעשטנאו לעבייפ םע דחי תפרל תסנכנ איה "רעבאגלא,

 -- יארכ קירבמ הרועש ,תרדהנ הרפ לא שגינ לעשטנא
 "! הז אוה הז,, :רמואו הירוחא לע תיחמומ די תחיפטב חפוט
 .םתשלש תא רחוב אוה הככ

 .הרפ וינפל ליבומ םהמ דחא לכ ,תפרהמ םיאצוי םה

 םהירחא םיחלושו םהיתונולח ירוחאמ םיציצמ אינכעק ישנא

 תונתחדק רתוי דועב לעופ הנוימד .תולעפתהו האנק יטבמ

 התיבב םייקתמ ןיסוראה סקט הנהו המולח ןויזח ךשמהבו

 םיבוסמ אינכעק ירישע לש בר להקו עטאלו הלכה לש

 םיחרואה להק ןיב תבבותסמ איהו בוט לכ םיסומעה תונחלושל

 :החותמו תינרקס םינפ תעבהב התוא םילאוש םהו םינמזומה
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 תומיעפ תא השיגרמ איה "1 לעשטנא רובע םתגשה המכ ,וג,
 .רשואו הואג בורמ הנורג דע הל תועיגמה תויארפה הבל

 אייל 180,000.--, : תולוק ילוקב זירכהל קזח ףחד הל שי
 !..אל לבא ."רעבאגלא עזגמ תוחבושמ תורפ שלשו .ןמוזמב
 היתושגר תא ריתסהלו טולשל תעדוי איה !תאזכ אל אצנירפש

 180,000.--, :עונצו טקש לוקב הנוע איה ...רתויב םירעוסה

 הלוק ."רעבאגלא עזגמ תוחבושמ תורפ שלשו ןמוזמב אייל

 ורזחו הועמש אל אינכעק ישנאש ,עונצו ךומנ ךכ לכ היה
 םהיבשומ םוקממ ומק םהמ םידחאו םחצמ תא םטמוקב הולאשי

 לע אצנירפש הרזח "!? המכ, :תסכרפאכ םהינזא תא ושעו
 שלשו אייל 18,000.--, :עונצהו טקשה לוק ותואב הבושתה
 לשו תולעפתה לש םיטבמ ."רעבאגלא עזגמ תוחבושמ תורפ
 ! "הפי גשה,, :הינזאל עיגמ שחר לוקו הילא םיחולש האנק
 רבכ האושנש התלכ עטאלז הגהו קזח רתוי דוע לעופ הנוימד
 | .תורפה תא התא דחי תבלוח ,לעשטנאל

 איה תוזירז וזיאב הואגבו תחנב תלכתסמ אצנירפש
 רבכ הקיפסה ,תחא הרפ בולחל תרמוג איהש דע .תבלוח
 ייעצעניד,ה םע המק איהש ךיאו .תורפ שלש בולחל עטאלז

 ולאכ ,הפוקז ,הרשי -- םתיבל הכרד תא השועו בלח האלמ

 המלחש קותמה המולחמ תררועתמ איה הנה ךא .הדיב הצונ

 תורפ ןיא ,ףסכ ןיא ;תואיצמה התיה תירזכא המו ץיקהב
 םילשהל הילעו סונמ ןיאש אצנירפש התאר !עטאלז ןיאו

 .הרמהו תירזכאה תואיצמה םע ,הדבועה םע
 ךא ,הרובגבו זועב םייחה תיזחב םחלהל אצנירפש העדי

 םירהל הילעו דובא הינפל רשא ברקה יכ איה התאר רשאכ
 התואב גוהנל וז העשב איה העדי ,העינכ תואל הידי תא

 םיירזכאו םישק םה העינכה יאנת םימעפלו .בל ץמואו הרובג
 הכלהתה אצנירפשש םיבשוח םתא םא .המחולה יאנתמ רתוי
 המ הננואתהו תונכשה לצא התכב ,הבוצע ,שאר תנוכו

 םתא םיקוחר זא -- געלו קוחצ -- הל ללע לעבייפש

 הוולתה ליגרכו הלעב ןיבו הניב קספ אל בירה תיבב .הריכהלמ
 אל ינצחשה ךויחה ץוחב ךא .תוירטסיה תויוצרפתהב בירה

 :המצעל הרמאו הרזח איה םויב םעפ תורשע .הינפמ שמ
 הולאש רשאכ ."ילע וחיוריש רשאמ ,יביוא וצצופתיש בטומ,,
 רובע וגישה המכ -- תינרקס םינפ תעבהב אינכעק ישנא
 יניעב רשיה הטיבה ,השאר תא אצנירפש הפקז !לעשטנא
 ובשח !"אייל 000;10.--, :התנע חוטבו לולצ לוקבו הינעמ

 םטמוקב םתלאש לע ורזחו בטיה הועמש אלש ,אינכעק ישנא

 אצנירפש הרזח '! ? המכ,, תסכרפאכ םנזא תא ושעו םחצמ תא
 10,000.--, :חוטבו לולצה לוק ותואב תינש הבושתה לע

 .המצעל ןוצל תדמוח איה יאדוובש ,היעמוש ובשח "!אייל

 תבקונ איה .הלש רומוהה שוח תאו אצנירפש תא וריכה ירה

 בוקנת רשאכ ,ךכ רחאש ידכ ,הזכ ינגעל םוכסב ןוכתמב

 רכזנה םוכסל תאזכ תויטסרדב דגנתמ רשא -- יתימאה םוכסב

 .רתוי קזח טקפא רבדל הז קינעי -- הדי לע

 םהיניב ופילחה -- הבוגת לכ הדצמ אב אלש רחאל ךא

 םע ןחבמה תא רובעל הל היה רתויב השק .םיהמת םיטבמ

 .תונייטצהב הדיקפת תא הקחש םש םג ךא ,לעדניז תחפשמ

 םוכסל עגונב לעבייפל םג םתלאש תא ונפה אינכעק ישנא

 ךירצ אל הוצמו ,ונ, :הלאשב אוה הנע -- ורובע וגישהש

 וגישה המכ ,לעשטנא תא וירבח ולאש רשאכ "'? ידוהי תושעל

 טמולפיד לעשטנא ."רורב אל ןיידע,, :ופא תחת למלמ + ורובע

 התלג ,הנותחה תארקל תונכהב ףא !וילע םתא וכמסת --
 התיה איה ,החור בצמל םאתהב .הרובגו בל ץמוא אצנירפש
 איה וב ,אלוטמהו יוהדה הלש קולחה תא .שובלל הכירצ
 הנומזפ לע הרזח ךא .תפרה תא הקנמו תורפה תא תבלוח
 וחיוריש רשאמ ,יביוא וצצופתיש בטומ, :המצעל הרמאו
 אצמנ היהש רתויב הפיהו רקיה ,הלמשל דב התנק איה .ייילע

 .םיטלוב םיעבצ ללש לעב ,קירבמ דב .אינכעק לכב
 הרישע אמגוד הרחב .רופתל התוא תתל תרפותל הכלה

 התיה תצלאנו התשירד תא קפס אל ןיידע הז ךא ,םיטושקב

 רבכ תרפותהש דע ,חתופמה הנוימדמ םיטושק המכ ףיסוהל

 הפקז "!ידמ רתוי הזש תבשוח ינא ,אצנירפש, :הרמא

 הידי תא החינהב תרפותה יניעב הטיבהו השאר תא אצנירפש
 רובע הלמשה תאז, :הרמא ינצחש ךויח בגאו הינתומ לע

 תויהל הכירצ ינאו ילש קיניזעמה ,עלעשטנא לש הנותחה

 בטומ, :עודיה הנומזפ לע הרזח הבלבו "! תיטנגלא תנתוחמ

 | .יילע וחיוריש רשאמ ,יביוא וצצופתיש

 ברקתמ הכיראתש ,הנותחל ןנוכתה הלכה לש דצה ףא

 הממיב תועש םירשע הלא םימיב הבשי הנכסמ אלייב .אבו
 ירה ,היתוחוקל תושירד תא קפסל דבלמ .התריפת לע הנוכר

 .התחפשמ רובעו הרובע תולמש רופתלו ןיכהל הילע היה לטומ.

 התעשב הרפתנש ,הרוחש הנשי הלמש התנש איה המא רובע

 ,אלייב התמרפ ,היוהד התיה רבכ הלמשהש תעכו התנותחל

 ,ינשה דצב שדחמ ןתוא הרפתו היתוכיתח תא הצהגו הסבכ

 .עצאר רובע הנותחל האנ הלמש תאז התיה .לק טושק תפסותב

 היתויחא רובע הנותחל תואנ תולמש אלייב הרפת ןכ ומכ

 סמוע בורמ אלייב התיה תצמואמו הדורט .לעריצו עווירפ

 הל ושענ םירוחש םילגלג .הלא םימיב הילע היה לטומש

 ןח ףיסוה דוע הז ךא .הניש רסוחמ ,תופיה היניעל ביבסמ

 .הנח לע
 ותופתתשה בקע השרובל הרקנ היה לעשטנא רשאכ

 ידמ רקבמ היה תומהב לש תוריכמו תוינק ילגרל וא םידיריב

 אלייב המק ,סנכנ היה אוהשכ .ותלכ אלייב לצא םעפ

 תא הרדס התלמש הפילחה ,הידיו הינפ הצחר ,התדובעמ

 וישכע התנשמ המק וליאכ ,תוננערו תופי הינפ -- היתורעש

 -- וחחושו ובשי .הנתח ינפ לבקל ןחלושה די לע הבשיתהו

 .תומהבב ויתונורשכ לעו םידיריל ויעסמ לע רפיס לעשטנא

 .ראפתה "!לכה עדוי ינאו דחא טבמ,

 רפסמ לעו המהבה לש הביט לע ינא דמוע עגר ןב,

 המהב רבדב וניניב םירחוסה ונא םיברעתמ םעפ אל .היתונש

 ךייח "! לעשטנא + דימת הכוז ימ -- תבשוח תא המו תמיוסמ

 .ומצעמ ןוצר תועיבשו ןוחטב רמוא ולוכ ,הנהמו בחר ךויח

 ,ולדוגאו ועבצא ןיב ופא תא זחא ,הדיצה הטנ םעפב םעפ ידמ

 איצוה אוה .חחושל ךישמהו רזח ,הסונמ העונתב ותוא ףשנ

 יבג לעמ ןרזפ הסונמ הפונתבו וינפח אולמ תוירכוס וסיכמ

 םהיתולוגנרת רובע סרית יריגרג רזפל גהנש ומכ ,ןחלושה

 | .םרצחבש
 לע ולפנ ןהמ תודחאו רבע לכל ורזפתה תוירכוסה

 יבזעת, :הל רמא לעשטנאו ןמירהל הפפוכתה אלייב .הפצרה

 ןרזפו וינפח אולמ בוש איצוה "!הברה דוע יל שי ,אלייב

 הדיב תיחולצ םע הרזחו חבטמל האצי אלייב .הנושארבכ

 ץעיתה לעשטנא .הכותל תורזופמה תוירכוסה תא הסינכהו
 הפקז ,הרקבל אובי רשאכ ותלכל תוירכוס תונקל םא ,ומא םע
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 ירוגטק לוקבו לעשטנא יניעב הטיבה ,השאר תא אצנירפש
 ינרקבל אב רשאכ ,תוירכוס יל איבה אל ךיבא ףא, :הרמא

 ,הנק תאו לכב אוה "!ןאמ-הרבח, לעשטנא לבא "!ןתחכ
 .עפשב וליפאו

 העידוה לעבייפ תחפשמו אבו ברקתמ הנותחה םוי הנה
 וקיפסיש ,תומדקומה רקבה תועשב אובל םיננוכתמש ,עצארל
 אל איה ,םצעב אצנירפש לש התמזי תאז התיה .חונל דוע

 אלמה הבל תא ךופשל קיפסתש אלא ,חונל ללכ הנוכתה

 -- השרובב עדומ וא בורק לכ םהל ןיא .ויתודג לע רבועה

 היה הנכסמ עצארל ..תאז הרטמל תנתוחמה קר הל ראשנ

 "םינתוחמ,ה םע הרושק תויהל "שארב רוח,, ומכ רסח הז

 יפלאו עצבל תודובע תורשע דוע הל שי רשאכ ,רקבהמ

 תיגיגחה החוראה תנכה לש תואצוהה הזל ףסונ ,הבלב תובשחמ
 .רקיע לכ הל תורסח ויה אל ,םינתוחמל תפסונה

 החיש-תב הנניא אצנירפשש עצאר העדי ירה לכה לעו

 םנוצר תא קפסל ,הנכסמ ,הלדתשה ךא ,הרובע תילאידיאה
 .תופי םינפ רבסב "םיחפוקמה םינתוחמ,ה ינפ תא לבקלו

 אצמנו ססת תיבה .תיגיגח הריוא הררש עצאר לש התיבב

 ןהידישכ תוזירזב ובבותסה תונכש ,םישנ .תוליעפה אולמב
 דעוימה דיקפת תאלממ תחאו תחא לכ רשאכ ,הדובע תואלמ

 םילישבת לש םימיענ תוחיר ולעו ופדנ חבטמה ךותמ .הל
 .הפאמ ירבדו

 ולוכ רשא ,יקנע ןחלוש ומוקמ תא ספת רדחה עצמאב

 תנלמועמ ,הרוחצ הפמ השורפ התיה וילע ,דובכ רמוא

 ,תואנ םילכ תוכרעמ םיכורע ויה הילעו הדיפקב תצהוגמו

 םישגמ םע רטועמ ןחלושה היה ןכ ומכ .םעט בוטב תורדוסמ
 ,'וכו טרוט ,ךעקעל ,ןעדאלפ :הפאמ ירבד בטיממ םיסומע

 אצנירפש ,לעבייפ .ןייו ש"י םיאלמ םיקובקב םהידי לעשכ

 לש תומדקומה תועשב ועיגה םהיתוחפשמ םע םהידלי תששו

 רשי לבוה ןתחה רשאכ ,עצאר לש התיבל םירהצה ינפל
 םתסינכ םע .המש ןסכאתהל ול דעונ רשא ,םינכשה דחא תיבל

 ,בוט-לזמ,, :תולוק ועמשנ עצאר תיבל ותחפשמו לעבייפ לש
 ףא אצנירפש .אוהש ךיא וקשנתה תונתוחמה יתש ."בוט"לזמ

 הרובגש ונרמא ירה) .הלכה לש הייחל לע הקישנ הקיבדה

 וסגנ םה ,ןחלושל ביבסמ היחרוא תא הבסה עצאר (איה

 "םייחל,, ילוחאב םהיתוסוכ תא ומירהו תומיעטה תוגועהמ
 דבכתהלו םידי לוטיל םיחרואה ודבכתה דימו "!םייחל,

 .תיגיגחה הדועסב

 ולאו םילכה תחדהבו תונמ תשגהב וקסע לעריצו עווירפ
 התחישב םתא העשעתשהו היחרואל ןמזה תא המיענה עצאר

 לכי אל הז םג ךא ,הינפ לע ךוסנ יבבל ךויח רשאכ ,המיענה

 וביטה םינתוחמה .אצנירפש לש תואופקה הינפ תא רישפהל

 תא ומירהו םהינפל ושגוהש םימיעטה םילכאמב םבל תא

 תיותס חור הבשנ ץוחב ."םייחל,, ילוחאב הינשב םהיתוסוכ

 ואלמו רבע לכל ופפועתה םיינועבצה תכלשה ילע -- הבבוש
 ורדח רדחה לש ןולחה ךרד .תואטמסה תאו תובוחרה תא

 התדרפ ינפל הדרפ תקישנכ ,תיותסה שמשה לש הינרק

 ...הכוראה

 םינכשה לצא חונל םינתוחמה ושרפ החוראה ירחא

 ,הרדחל הסנכנ הלכה .םלצא הניל תומוקמ הניכה עצארש

 תא הליחתה ויתודג לע רבועה אלמ בלבו הרודס תא האיצוה

 ,ןסכאתה רשא ,ןתחה .תועמד תוגלוז הנייעשכ ,הכוראה התליפת

 ,ותחפשמ ינב רתיכ ,אוה ףא שרפ םינכשה דחא לצא ,רומאכ
 .תוינשערו תוקומע תוריחנ בגא םירשי תנש ןשיו החונמל

 -עמגארדבש תומהב דירימ םדוקה הלילב רחואמ רזח אוה

 התיה רבכ ,תפרה תא הקינו תומהבה תא רדסש דעו טשער
 לכותש ,הרע הראשנ אצנירפש קר .דאמ תרחואמ העשה

 האוב תרטמ ,םצעב ,התיה תאז אלה .הבל חיש תא ךופשל

 .ךכ לכ תומדקומ תועשב

 תחנאתמ "!ילש ילעשטנאמ דרפהל יל השק המ ,יוה,

 דוע אוהש ןורחאה םויה אוה הז, .התנתוחמל אצנירפש

 ,תאז ירמאת עודמ,, .תועמד קונח לוקב הכישמה ."יל ךייש

 אוה םאה,, ,היתפש לע ךויח בגא עצאר הלאש "1 תנתוחמ

 ,יתבמ תדרפנ ינא ירה ,דרפהל םא 1 ךנב תויהל ףיסוי אל

 קוידב הז אוה הז, ."םכתא דחי רוגי ריעצה גוזה אלה

 ךישמנ דחא גג תרוק תחת,  .אצנירפש החרצ "!תנתוחמ

 אינכעקב ונלצא .הליל ןב ינב תויהל יל ךפהי רזלו רוגל
 ."דלי תדספה ,ןב תנתח -- דלי ךל ףסונ ,תב תנתח,, :םירמוא

 דלי ףסונ דצ לכל, ."רבדה תמאש תנתוחמ יל ינימאת,,
 דועו םהמ םידכנ ,םשה תרזעב ,ונל ויהי דועו" עצאר הרמא

 הצפח תייה יכו .הלילח םידספה לע רבדל רוסאו הברתנ
 7? ךגג תרוק תחת קורכ ןקדזי לעשטנאש

 ..םינב ךל ןיא יכ ,תנתוחמ ,יתוא יניבת אל םלועל,
 דע !השיגרמ ינאש המ אוהו -- יבלב השיגרמ ינא הבהל

 ,קפס לכ אלל ,ינא החוטב ,ימע לכה לעשטנא ץעיתה וישכע

 ינרובס, ."ותשא לא רבד לכ םע הנפי ,אבהלו וישכעמש

 *...ךתא אלא -- ומא םע ותנותח ירחא ץעיתה אל ךלעב םגש

 םה הלאו םייחה ךרד איה תאז ירה,, .ךויחב עצאר הרמא

 ומאו ויבא תא שיא בוזעי ןכ לע, :בותכ ירה -- םהיקוח

 קוספ ןימ לע העמש אל םלועמ אצנירפש ."ותשאב קבדו.
 דחה טקניטסניאה קר .ושורפ תא הניבה אל םג ןבומכו הזכש
 לע הניבה אל ףא איה .הדגנ ולוכ אוהש ,הל שחל הלש

 םגש הל אבינ הבל ךא ,הל החש עצאר םיקוחו םיכרד הזיא

 ,ייבוחרהמ ונילעב תא ונפסא אל ונחנא ףא,, .הדגנ אוהשמ הז

 .םאו בא לש םיתבמ םתוא ונאצוה אלא,, ,עצאר הכישמה
 ,הפוחה תחת םידליה תא ליבוהל םיכוזש 'הל תודוהל ךירצ

 םלוכ תא ןתחל ,ה"ב ,תיכז תאו הרוה לכ הפצמ הזל ירה

 ןורחחא אוהזו םלצא תחנ םיאוו םכנהו ךגוז-ןב םע דחי

 םידסחה לע םערתנ ונא םא .הפוחה תחת םיליבומש םכידלי
 ."? תנתוחמ ,עיגנ ןאל -- ונמע השוע 'הש

 ינא םג -- םידסח ןכתא השע 'הש ךל הנימאמ ינא ,ןכ,,

 רתויב םיריהזמה ןכיתומולחב ...הככ תבשוח יתייה ךמוקמב
 לעשטנא ומכ טישכת !הזכ ךודש גישהל םולחל ןתזעה אל

 אוהו לודג קידצ תמאב היה ךלעבש הארנכ !םירישע לש ןבו
 ,לעשטנא לש ויתולעמ תא ..תמאה םלועב ןכרובע חרטש
 (הלחתה ןיא תמאב) .ליחתהל הפיא תעדוי ינניא -- תנתוחמ

 ילב ,ףירחו חותפ שאר (! הלאכ םיטישכתל יוא) .ה"ב טישכת

 ידלי לכ .ותודלי רחש זאמ הזב ןיחבה דמלמה .הערה ןיע

 הלוע לעשטנא לבא ,ידלי םהש ללגב אל ,ה"ב ,םיחלצומ

 המהב לע דחא טבמ חלוש קר אוה !רשכומ הזיא .םלוכ לע

 -- אינכעקב קר אל וינפל ךלוה ומש .לכה עדוי רבכ אוהו
 ונילא ורהנ םינכדשהש ,אופיא אלפ אל הז .שרומרמ לכב אלא

 .דצ לכמ

 תסנכה תיבל אל ,תכלל לוכי וניאש רמא רבכ לעבייפ
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 תויהל תולוכי ןתא .תוכיתח ונממ םיבחוס יכ ,הוקמל אלו

 תולזמ םינמדזמ םוי םוי אל .לזמה לפנ ןכילעש ,תורשואמ
 .'םירופ םוי לכ אל,, +? אינכעקב ונלצא םירמוא ךיא !הלאכ
 הרטנס) .בוט לכמ ה"ב עפש !תסנכנ אלייב תיב הזיאלו

 האמחב ירה (רבדה תמא םנמאש דיעה אצנירפש לש לופכה

 .הל היהא םאל ירה ינאו (היתועמדבו) !אלייב ץחרת בלחו

 אל ונחנא ףא,, (םיאנוש עניימ ףיוא חכ רעמ טשינ ,אי)
 תא, .אוהש לכ ךויחב עצאר הרמא ,"תנתוחמ ,םכתא ונחפק

 ,ךמצע תא הגיצמ תאש יפכ ,המימת תיארנ אל ללכב

 המ תעדוי ךניא תאש ולאכ,, .אצנירפש הל הבישה ."תנתוחמ

 תא !געלו קוחצ הז ירה -- אינודנ אייל 10,000.-- םויה הז

 .ימצעל ראתל הלוכי םג ינא ,אלייב לש דוגבהו ריפאטשה

 .לעשטנא לבקמ המורע תבש ,תנתוחמ שיחכהל ילכות אל ירה

 סאד ליוונאז, ,דחא ןכסמ רוחב שי אינכעקב ונלצא
 ןב ,ומצע ונממ םינש יפ לודג ונבג .ול םיארוק "לעיגברעה

 .אייל 30,000.-- וגישה ורובע ףא -- םילודג םיררונש לש

 תע ,ןחלושה לע ףסכה תא ורפס רשאכ ,יתיאר יניע ומב

 "!ונקדצ חישמ ינפ תא תוארל הכזא הכ ,ןיסוראב יתחכונש

 דמוע הבל יכ "טומ עלעבייל,, תא וליפא הריכזה אל רבכ איה

 (תאשל לגוסמ ישונא בלש המכ ,לובג ףוס ףוס שי) .ץרפתהל

 תחקל .ונתוא ןתחפק אלש תרמואו האב תא תאז לכ ירחא,
 לעדניז ! הפי גשיה תמאב -- אייל 10,000.-- םע המורע תב

 -- ,אוה ףא רישע תומהב רחוס ,אינכעקמ ונלש ןכשה

 שממ -- רמהו אלמה הבל תא ךופשל אצנירפש הכישמה
 שלשו ןמוזמב אייל 180,000.-- .עטאלז ותב םע ונילא ןנחתה

 רשאכ יתעמש ינזא ומב .רעבאגלא עזגמ תוחבושמ תורפ
 ! ונקדצ חישמ לש ורפוש תא עומשל הכזא הכ -- תאז עיצה

 .דוע ףיסומ היהש ינא החוטב ,תצק וילע םיצחול ונייה ולו

 .ונילא ןנחתה שממ .רבכ םירבדמ אל ,ריפאטשו דוגבמ
 לכה אל ,ףוס ףוס ירה !בהז תכיתח איה תבה ,הזמ ץוח

 המדאה -- בוחרב תכלוה התוא יארת (!הלילח ,אל) ...ףסכה

 תומודא הינפ .הערה ןיע ילב ,הילגר תחת תדעור שממ

 ,םיזגהל הצור ינניא (הידיב התוחה איה) ,האלמ ,הובג ,חרפכ
 ! הזירז וזיאו .הנממ תושעל רשפא טלחהב סעלייב שלש לבא

 תא הבלח איהש תע ,תפרב םלצא יתנמדזנ םימעפ הברה
 ייעצעניד,,ה .תא המירה איהש ךיאו !הידי תחת שא -- תורפה

 ולאכ ,הפוקז ,הרשי -- םתיבל הכרד תא התשעו בלח האלמ
 אוהז ,לעבייפ, :ילעבל יתרמאו התיבה יתרזח !הדיב הצונ

 אל תמאב המל זא, (הקדצ תמאב) "!ונליבשב אוהש המ
 השועמ ךויח בגא ,עצאר הלאש "?ךודשה לע םתמכסה

 איה הזבש .עצאר הנכסמ העדי אל .היתפש לע התלעהש

 איהש -- התנתוחמ לש רתויב השיגרה התדוקנב תעגונ

 הצפק .השרובב ונלצא ורמאש ךיא -- תלביה לע הל תכרוד

 הרטנס רשאכ ,םינפ תקומס ,שחנ תכושנכ המוקממ אצנירפש

 :הגאשו הידי השרפ -- סעכמ דעור אוה ףא קומסהו לופכה

 תווצמ םג םדאה | תושעל ךירצ אל םולכ !תנתוחמ המ,

 םולכ !?םדאה היחי חצנלה !|תומדא ילע םיבוט םישעמו

 ונא ןיא םולכ !? תמאה םלועב ןובשחו ןיד תתל ךרטצנ אל

 ,הזמ ץוח !? הינע המותי תאשל הוצמה לדוג תא םיעדוי

 םיעבראש בותכ ירה ? גווזב הנימאמ ךניא םאה ,תנתוחמ

 הפיטה ."וגווז תא םימשב םיזירכמ דלונ םדאש ינפל םוי

 לע ףחיר רמ ךויח ."הנימאמ,הו "תינקדצ,ה תנתוחמה

 המייס "לכה םילבה לבה, .עצאר לש תוקתושה היתותפש

 | ."תינרתו,,הו "תיפוסוליפ,,ה ונתנתוחמ

 המייס הלכה -- המידק ןועשה יגוחמ וענ וניבו וניב

 תועמד הכפש הב ,תשגרמהו הכוראה התליפת תא ללפתהל
 היתורבח יתש .םימשב ןכושל רובשהו רוהטה הבל תא החישהו

 וקרס  תונבהו יארה לומ הבשי איה .הטשקלו השיבלהל ואב

 .הנומיהה תא השאר לע ורדסו בהז לש היתולתלת תא הל

 תועש. דועב יכ ,אלייב לש הנורחאה התקורסת איה תאז

 דע היתורעש תא הל וזזגי הפוחה ירחא ועיגישכ ,רפסמ

 היתורבח תאמ הילא םיחולש האנק לש םיטבמ .השאר רועל
 אל -- ןהיניעב תועמד וצצנ ,הטושקב ןתוקסעתה בגאו

 קר ,אלייב הנכסמ התשעש תרהוזה הריירקה לע הלילח

 תאצל שייבתהל ךרטצת אלו תנתחתמ איהש ה תואנקמ

 ברקתמ "קילעשראמ,,ה הנה .ןתומכ ,םישנאב שוגפלו בוחרל
 םהיתורונכ םע ,ןגנ תעדויה םינעוצה תצובק וירחאו תיבה לא

 / .םהידיב
 רשא ,םיאלפנ תורונכ ילילצב תיבה אלמתה םתסינכ םע

 '! בוט-לזמ, תכרב .תושגרתהבו תויגיגחב ללחה תא ואלמ

 םהינפ תא המדק עצאר .םהיתויפמ העמשנ "!בוט-לזמ,

 םבל תא ביטהלו ןחלושה לא בסהל םתוא השקיבו תויבבלב

 םתסיגנ בגא .םהיתוסוכ תא ומירה םה .תואקשמו תוגוע ינימב

 עצאר לש התרידו תויה ."בוט לזמ,, ילוחא ולחאו תוגועהמ

 תולולכה סקט ןכל השענ ,הזכ ערואמ ליכהלמ הרצ התיה
 .םינכשה דחא לצא

 הפיא ,םינכשה תיבל תעכ ורבע תוחרואה לכ םע הלכה
 התעורזב העורז תא הבלש עצאר .גגחהל תדמוע הנותחהש

 ,םינעוצה תצובקו "קילעשרמ,,ה ,תוחרואה ןהירחא ,הלכה לש

 -ץנאט,,ל םעיגהב .םיסקמ תכל רישב הכולהתה תא וול רשא

 ,שארמ ךכל הנכוהש ,הסרוכ לע הלכה תא ובישוה ,"זיוה

 ומכו (םינכשה דחאמ הלאשהב חקלנש) ,רדהנ חיטשב הסוכמ
 ,םיבר םיחרפ ירזו ןרוא יצעב תטשוקמ הסרוכה התיה ןכ

 ינאשכ .תומיענו תויגיגח הריואל וושה רשא חוחנ חיר וציפהש
 ןיב יתקחדנ .הפ לא הפמ אלמ "זיוה-ץנאט,ה היה יתסנכנ

 יתצחל .הלכל יתעגהש דע ,ךרד ימצעל יתסלפו ברה להקה

 בגא יל התדוה איה ."בוט-לזמ, תכרבב היתכרבו הדי תא

 .היתותפש לע הגונ ךויח רשאכ ,ייחל לע הנידע הפיטל

 .תושגרתהו רשוא בורמ ינורגב יבל תומיעפ תא יתשגרה

 לע הכוראה הנבלה התלמשב !אלייב הלכה התיה הפי המ

 הילתלת לע הנבלה אמוניהה ,הרימתהו הקיקדה התרזג

 ,תונידעהו תוכרואמה הינפ -- השאר לעמ ושלגש ,םיבוהזה

 ופקתשה ןהב ,תופיהו תולודגה תולוכתה היניע ,הובגה החצמ

 הואגב חנ קדהו ךוראה הראווצ .ןחו תוליצא ,תונידע ,המכח

 וחתפנ רשאכ ,תואנהו תומודאה היתותפש ,תואנה היפתכ לע

 התיה רופא לכ אלל .תונבל םינינפ לש תורוש יתש וליג
 הלא הבחר דיב הילע רזיפ עבטהש ,ןחהו יפויה קר -- הלכה

 הב תננובתמו תדמוע ינגה .םיסקמה הרופיא תא ווהש םה

 םימשה ןמ דריש ךאלמ אוהזש ,יל היה המדנ עגר ותואבו

 תועמד ,יתושגרתה תא רוצעל יתלוכי אל .הלכל שפחתהו

 יתייה ינא אל ילזמל .ןריתסהל יתיסינו יתשוב -- יניעמ ושלג

 ,היתונב יתשו עצאר .ילא בל ומש אלו תונינעתהה זכרמ

 יסומע םישגמ םע תוחרואה ןיב ובבותסה לעריצו עווירפ

 .רבע לכל ןדובכ תא ועיצהו ןהידיב "ןעדאלפ,,
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 -לזמ, ילוחא יזורח תא זורחל ליחתה "קילעשראמ,,ה
 ורצונו יעבט ןפואב וזרחתהש (ןעלעיפש ףיוא בוט-לזמ) "בוט
 תדחוימ הניגנמב הלאה םיזורחה תא רש אוה .םוקמב וב
 לש רדהנ ןומזפב םיוולמ ויה קוספו קוספ לכו בלל תעגונו

 ישגר סקט דימת היה "ןעלעיפש ףיוא בוט-לזמ,,ה .תורונכה

 ליחתה קילעשראמה .המותי לצא טרפבו בלל עגונ דאמו

 ונדמצנ הפ ירועפו עונ ילב ונדמע ונלוכו ויזורח תא זרחל
 םויה לדוג תא ראתל אוה ליחתה רשאכ ,ויפ אצומ לכל

 הל אוה ןידה םוי רשאו ילרוגה הדעצ ינפל תדמועה הלכל
 וב ,יבלל דאמ עגנש בוצעה סקטה תא ינרוכז .הזה םוי
 ףא אבו ןדע-ןגה ןמ ומצע חירטמ חונמה היבא יכ ריבסה

 :רשו ךישמה אוה .ותב תלולכ תחמשב ףתתשהל אוה
 סאד רעבא -- טנאוועגטעב ןיא ריפאטש ןעביג ןירעטלע,
 ."דנאה איד ןיא ט--ג אייב זיא קילג עלעטניפ

 .המא יניעמ םילחנו הלכה לש תופיה היניעמ וגלז תועמד

 אלא ,םירבדה ןכותמ ךכ לכ אל -- עמד התחמ אצנירפש ףא

 ..הל ךייש דוע לעשטנאש ןורחאה םויה אוהזש איה תרכזנ
 וב ,תיבה רבעל וימעפ תא םשו וירבד תא רמג קילעשראמה

 תורוחבה .וירבד םעונ תא םש ךישמהל ידכ ,ןתחה ןסכאתה
 תושימגה ןהיתועונתב ץרמהו הפונתה אולמב דוקרל וליחתה

 וממורתה םילגרה .הקיסומה לש םילילצה בצק יפל תולקהו

 .דועו "הרוה,, ,"רעצלאוו,, ,"וגנאט,, ,ישאדרא'צ,, : ידוקרב
 ולאכו יתונורכזב וראשנ םהלש יווהה לע הלא םידוקר

 תא תודקרמה יפמו ינפל רמזמו דקור לכה ןיידע םויה דע

 ןיא, :תאצוי הניגנמהש ךיא ןיידע ינא תעמוש "הרוה,ה
 רימאל ,םענייק ראפ ךיז ןעמעש רימ ,םענייא ןיא םענייא
 ןילעה ןיא זיב ,ןייו ןעקנירט ,ןייז ךיליירפ ,ןייז גיטסיל עלא

 : "הרוה,,ה ידוקר בגא םיניבה תואירק ןכו "ןארא גאט ןעסאוו

 :הרוה דוע הנהו "!אה --יא ,טבעלעג איבא טבעלעג ראנ

 רימ ןעלאז תחנ ,יוא ,יוא ,וא ,ןעבאה רימ ןעלאז תחנג,
 איצ סיוא רעדניק עלא ,ןעבעל רעד איצ תחנ אזא ,ןעבאה

 ליאוו עמאמ איד גאז ,רינש א אד ,רעטכאט א אד ,ןעבעג

 ,ןעבעגעג סיוא רעטכאט עטשרע איד :"הרוה,,ה וא .יי'רהיא זיא

 -עדניק בוט-לזמ ,ךילרעדניק בוט-לזמ  ,בוט-לזמ  ,בוטדלזמ

 ,ךילרעדניק בוט-לזמ ,הלכ רעד ןיא ןתח םעד בוט-לזמ ,ךילר

 עטייווצ איד .עלא ץניא ףיוא בוט-לזמ ,ך לרעדניק בוט לזמ

 סיוא רעטכאט עסעירד איד ,וכו ...ןעבעגעגסיוא רעטכאט

 וכו ...ןעבעגעג
 ןה ףא ופתתשה ,ןקרפל ועיגה ןמזמ רבכש תורוחבה

 תונבה ונא .ןהיתועמד תא ועלבו וכייח ,ודקר -- הנותחב
 ביבסמ ונדמעש הזב ונקפתסה אלא ,ונדקר אל תונטקה

 רחאו היתויחאו המא םע הדקר הלכה .ןהב וניזחו תודקורל

 הרבג ,התומח ,אצנירפש וליפאו היתוסיג ,היתורבח םע ךכ

 לש םיבובס המכ התושעב איה ףא קלח החקלו הבל רמ לע

 -- "תונתוחמ,,ה יתש דוקרב ואצי ןכמ רחאל .הלכה םע דוקר

 ,הרוחש הלמש השובל ,הקד הרזג תלעב ,הרימתו הובג תחא

 ישמ שאר תחפטמו הילע לק טושק םעו םעט בוטב הרופת

 .היתותפש לע יבבל ךויח -- הרטנסל תחת הרושק ,הרוחש

 הנענתה הדקר רשאכ) ,הנמשו המוק תכומנ הינשה ולאו

 םיעבצ ללש אלמ קירבמ דבמ הלמש השובל (הנמשה הסרכ

 הקירבמ תחפטמ ,םיטושק תורשע הרוטע ,םישעור םינווגו

 יבג לע םיטישכת ,השאר לע הרושק איה ףא םינוג ללשב

 םע תדקור עצארש הארנ היה רתוי .הילע םייולת םיטישכת
 'הל תוחבשת תנתונ תחאה .התנתוחמ םע רשאמ התרזוע
 הבל -- הינשה ולאו ,חונמה ,קידצה הלעב תוכזב הל רזעש
 ,תכייחמ איה ףא .הלרוג םע םילשהל הלוכי :הניאו הילע רמ
 וכשמנ םידוקרה ...התרובגמ האצותכ קר לבא ,ינצחש ךויח
 הקיסומ ילילצ םהיתורונכ תאמ וטלפ םינעוצה .בצקה אולמב
 ןלוכ וארנש תופתתשמה לכ תובבל תא ושבכ רשא ,םיאלפנ

 .הקיסומה בצק יפל ענענתמה ,דחא םדא שוגכ
 ףתתשהש ,יבל ירתימב ועגנ ,ינזאל םכרדב ,תורונכה ילילצ

 תועמדו הרבגו הכלה יתושגרתה .האלפנה םתרומזתב אוה ףא

 ,הזע האנק םהב יתאנקו םינעוצב יתנגובתה .יניעמ .ושלג
 םילגוסמ ,םהיתורונכ ירתימב הלילקה םהיתועבצא תעיגנבש

 ינעוצ ינרוכז דחוימב .הלאכ םימיסקמ םילילצ טולפל םה
 "ואגניטס,, ויונכב עודי היהש אלפנו לודג ןמוא ,םהיניב דחא

 .תילאמשה ודיב ןגינ אוהש תמחמ ול אב הז ויונכ (רטאה)

 ,םשנ אוה .םיסקמ ,יח רוצי הזיאכ וידיב תויהל ךפהנ רונכה
 םילוכי םיילסקודרפו םינינעמ המ  .וידיב קחצו הכב ,חנאנ
 םישנאב תאזכ תוינואג ךוסנל םילגוסמש ,עבטה יקוח תויהל

 ודמל אל םלועמש -- רמול רשפא םייביטימירפ ,םיטושפ
 םילגוסמש ,אוה המ הניגנ ות ,גשומ לכ םהל ןיאו המואמ
 ידיל םאיבהלו םהיתומוקממ תובבל איצוהל םהילילצ םע
 יבלו ןיימכ הרוכש -- ילע רחרחס ישאר !שפנה תוכפתשה

 םע יתגזמתה וליאכ יתשגרה !הבהל ולוכ -- םימתהו ךרה

 .םהמ דחא תויהל ינא ףא יתכפהו הלאה םימיסקמה םילילצה

 יתיחמו יתעלב -- יתועמד תא רוצעל יתלוכי אל רבכ התעו

 ושחלש הלאה םיאלפנה םילילצל בישקה יבל .יתיחמו יתעלבו

 .תושגרו ןיזר אלמ םלוע יתודליה יבל ברקב ורידחהו יל
 לע ,תועמדו םיכויח לע ,באכו רשוא לע יל ורפיס םה

 ודיתעו חרופו חמוצש חרפ לע ,הלחה םרטש תפלוח תודלי

 ןמ - םילילצה ינואיצוה תימואתפ הפונתבו ...לודחלו לוביל

 הנושש ,רחא םלועב ,לע לא תפחרמ יננהו לילכ תואיצמה
 םלענ "ינא,,ה ...יתייח וב -- םלועה ותוא ןמ ןיטולחל אוה

 -- חתמנו ץוכתמש ,חתפנו רגסנש ,טקיבוא ומוקמבו לילכ
 המ יכ -- יתועמדב יתשוב אל רבכ התעו .םילילצל םאתהב

 תוארל לכואש ,יניע תא יתמצע 1...איהה היכובה הדלילו יל

 םילילצהש ,אוהה אלפנהו רשואמה םלועה תא רתוי בוט

 תא האטבמה ,םסקה תפש ,המיסקמה הפשה תאז .והורצי

 םלשומ רשוא םייק -- ןכ ...תולדח םילימהש הפיא הייוטב
 יקמעמב םה הלאו קדצ םייקו תמא תמיק ,תומדא ילע

 תא אלו תודקורה תונבה תא יתיאר אל רבכ ...םילילצה

 תועשה .תרדהנהו המיסקמה הלכה תא אל ףאו תונתוחמה

 קר ,ןמזה שוח תא ירמגל יתדבא -- קזבה תוריהמב ופלח

 תלדה החתפנ םואתפ .ץוחב ךישחמו ךלוהש בל יתמש עתפל

 -ל ןתחה אובי טעמ דוע יכ ,רשבל אב םיחרואה דחאו

 ."סנעקעדאב ,
 לא הצרו המוקממ הצפק ,אצנירפש תאז העמש רשאכ

 ,תחא המישנב םשל העיגה .ןסכאתה ןתחהש הפיא ,תיבה
 ,עצאר לש םיבורקה דחאו לעבייפ ,ןיניבשושה .ןמזב ה"ב דוע

 'ר ,הלכה לש חונמה יבא םוקמב ,הזה דובכב דבכתנ רשא

 דמעש ,ןתחה עורזב םהיתועורז תא ובלש .ל"צז קיזייא

 תכלל גהנשכ ומכ וינפ תעבהו הפוקזהו הרשיה ותדימעב

 םירבגה להק ןיב הפחדנ אצנירפש .המהבב רוחבל קושל
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 סיכ ךותל תוריהמב הפחד .ןתחה דע ךרד המצעל הסלפו
 -- שארמ המצעל ההניכהש ,םוש ישאר ,ןתחה לש .וליעמ

 התחתמאמ האיצוה איה ."הערה ןיע,  דגנ העודיה הלוגסה
 ביבסמ תוריחמב ותכרכו התלוכי לככ הבברתשה ,םח ףיעצ
 ליגר וניא לעשטנאו הרק תיותס חור הבשנ ץוחב .וראוצל

 .הזל

 אוהש לזמ דוע,, .רתוי הברהב חונ םילקאה אינכעקב
 -ה תא .הבלב אצנירפש הבשח ,"השרובב רוגל אב וניא

 .תונלבס יל התיה אל רבכ -- יתיאר אלו טעמכ "סנעקעדעב,,

 לכונש ידכ ,ספטל ונילע רדג הזיא לע תונבה םע וננכת
 -יגהבו הירבחה םע יתצר .הפוחה סקט תא רתוי בוט תוארל
 דע טעמכ התיה הסופת ,תננכותמה רדגה הנהו םשל ונוע

 רבכ וספת םהו ונתאמ רתוי םיזירז ויה םינבה .םוקמ ספא

 וטישוה -- וניפלכ דסחב יד דוע וגהנתה םה ךא ,תומוקמה תא
 םינפ ונל ריאה לזמה .הלעמל ונתוא וכשמו םהידי תא ונל

 םילוכיש םירשואמה הלא ןיב תויהלו קחדהל ונלוכי דועו

 הלאמשו הנימי יקפרמ תא יתפחד .הפוחה לע םורממ תוזחל

 םוקמב תדמוע ינא הנהו (! םיקפרמה ורצונ המ םשל אלא)
 .לכה שממ תוארל יתלוכי !ימולח ? רדהנ הז המ -- רדהנ

 תומיעפ .הפוחה ידומע תא רבכ םיאיבמ םיכרבא ינש הנה
 ץורפל דמועש יתבשח .שיטפ תומלהל רתוי התע ומד יבל

 תונפומ םיניעה לכ .היפיצו תושגרתה ,רשוא בורמ יזח דותמ
 טעמ דוע הנה .ךרעהל הדיתע הפוחהש הפיא ןווכל התע

 ,תרדהנהו המיסקמה הלכה תא ןכמ רחאלו ןתחה תא ואיבי
 רבד הזיא יל השחל תחא הדלי !התוארל רבכ יתיפיצ הכש

 טעמכש ,יקפרמ םע תונבצעב היתפחד ינאו ,ינזאב ךכב המ לש

 תא יל תלבלבמ איה ,הלאכ םיחותמ םיעגרב .רדגה ןמ הפע

 .תויוטש םע שארה

 המדנ היה יל -- םישגרנו םיחותמ ,םידמועו םידמוע ונא

 .ןתח לש ןמיס לכ ןיאו רדגה לע תדמוע ינא הגש רבכש

 תא יל יתזכר .תוער יל אבינ יבל .יניעב ןח אצמ אל רבדה

 הנהו םירגובמה לש םירובדה לא יתבשקהו העימשה שוח
 אד טשינ איס, :התוער לא תרמוא תחא השא תעמוש ינא
 .ינזאל רז היה אל הזה לילצה ,ונ ."ןדנ םעד ןעגיילעב איצ

 יתסירעב דועש ינבשוח -- הלא ןוגכ םירובדב יתייה הדומל
 '? ךאישהל ןדנ חקנ ןינמ,, :התיה םתועמשמש ,םיריש יל ורש
 תרדהנה הלכה לצא קוידב הרק הזש יתרעטצה טושפ קר
 לע הזכ ימולח םוקמ יל יתאצמ ינא רשאכ קוידבו תאזה

 ןיבו םזימיטפוא ןיב תטבלתמ -- תססהמ ןיידע ינא .רדגה
 תא טעמ דוע ואיביו סנה שחרתי תאז לכב אמש -- םזימספ
 .יתשאיתה ףוסב .ןתחה

 .ברקה ןמ רזחש חצונמ לייח ותואכ רדגה ןמ יתצפק
 עדוהל לכוא אמש ,ןסכאתה ןתחהש הפיא תיבה לא יתצר

 יתדמענ ,ןולחה לא יתברקתה ,םשל יעיגהב .בצמה לע אוהשמ
 םירבג אלמ היה רדחה .המינפ יתצצהו יתונוהב תוצק לע
 -- םהידיבו םהישארב ועינה ,וקעצ ,וחחוש .םוקמ ספא דע
 עצמאב ול דמע ןתחה .רדחה ללח תא אלמ םינזא שירחמ שער
 ול תובוחת וידי יתש ,תוקשופמ וילגר ,ףוקז ,רשי ,רדחה

 ןיבמ הקירי ךילשה אוה .םיזכורמ וינפ יות .ויסנכמ יסיכב
 .הטלחהו ימצע ןוחטב הלוכ תרמואה ,הפצרה יבג לע ויניש
 .הבשחמ גרוא וחומש תוארל היה רשפא -- דמעו דמע

 !?תורקפה ,הז המ !הפוח ןיא ,ףסכ ןיא,, :רמאו חתפ ףוסב

 אלא םהלש אל תמאב ,אל) "!םהלש לבמטה היהא אל ינא
 רבג םשואי רשא ,םיחרואה לש קלח םייתניב (ומצע לש

 םע הבבותסה םינעוצה תצובק -- םהל רזפתה .םהילע
 הל הרגתסה תע התואב .שאר ייופח ,םהידיב םהיתורונכ
 ךזה הבלבו הארוב לא הבל חיש תא הכפשו הרדחב הלכה

 ,היתחתמ המדאה חתפתש,, :הדיחיו תחא הליפת ,רוהטהו |

 םע -- .הנכומ איה ,ןכ "!התומלשב הנעלבתו !דימ לבא
 .תוליפתו םוצ ןיידע -- תוכזה היתותפש לעו הנבלה התשובלת

 תדעורו םינפ תקומס -- םירבגה לש רדחל הצרפ אצנירפש

 ךתשאש האור דימת התא,, .הקעצ "!לעבייפ ,לעבייפ,, הלוכ

 הזש החמש ינא םצעב .רבכ רחואמשכ קר לבא -- תקדוצ

 לוקב עומשל ךרוצ שיש אבהל חקל ךל היהי הזש ,ךכ הרק

 המשא תשגרהו השוב -- ושאר תא ןיכרה לעבייפ ."השאה
 הזחאשכ ,החרצ "!תנתוחמה לא ךלנ אוב,, .וינפ לע םיכוסנ

 תלדה תא קורטל הקיפסה םרט .וליעמ לוורשב ותוא הכשמו

 קוחצ קיפסמ אל ונא םאה, :התחירצב הכישמה ,םהירוחאמ
 לע םגו !!הלש םיחרסומה אייל םיפלא תרשעה םע געלו

 אשונ היהנ אלה ! םיצנוק השוע דוע איה הזה בולעה םוכסה
 ירוחאמ םיקחוצ םישנא ירה .אינכעק ישנא לכ לש קוחצל
 '! קדצבו ונבג

 לע החנצ -- םירדחה דחאב עצאר הרגתסה ןמז ותואב
 הריתה תודעורה הידיב .הנושמ תושידא ןימב םש הבשיו אסכ

 תא הבגנו השאר תחפטמ לש הרטנסל תחתמש רשקה תא

 המדנ עגר ותואב .תורווחה הינפ לע הכופשה הרקה העיזה
 לע ללכ הביגמ הניאו לילכ תואיצמה ןמ איה תקתונמש ,היה

 טק עגרל הל ןמדזהש איה תינהנ ולאכו .הביבסמ שחרתמה

 ןימ השיגרה איה .תועגימהו תורובשה היתומצע תא חינהל
 דוע איה םצעבש הרכזנ זא .ףלעתהל תדמוע ולאכ ,השלוח

 איה .התב תולולכ םויב המצ איה ירה ,םולכ םויה המעט אל

 םיהובגה םימשל -- םורמל הטבמ תא המירה ,ארטזוזגל האצי
 .תושעל הילע המ זמר הל זומרי בכוכ הזיא אמש ,םיריבכהו

 .םהילע הארנ אל בכוכ ףאו םירדוקו םירוחש ויה םימשה לבא

 ינפב לכתסהל ולכי אל יכ ,םהירתסמב םיבכוכה ורתתסה
 בוש החנצ תוחוכ תסיפאבו היתובקע לע הבש איה ...עצאר

 .תלדה הצרפנ עתפל .רבכמ אל המק הנממש אסכה לע
 עצאר .רדחב הצרופב אצנירפש החרצ "!תנתוחמ ,ההא,,
 בנגכ הילגר לע הצפקו םולחמ ולאכ איה תררועתמ ,הרענתה

 ומכ אתוחינב הל תבשוי "!תאצמנ תא הפ ,ןכ םא,, .ספתנ
 ? ךתבישי תא ךל םיעניש "'רמזדילכ,,ה תא ךל איבא אמש ,הלכ

 ! ךל ונמאהש םילעבמט ונייה ונחנא !+ תנתוחמ םישוע ךכ
 .דעור לוקב עצאר הרמא ,"תנתוחמ אנא ,

 ,תודעורהו תורווחה היתותפש לע הלע הניחת עיבמה ךויח
 .הפוחה תא ומיקה ,אנא,,

 ,ש"היא ,םכל םלשאש םיולשו םיטקש תויהל םילוכי םתא

 ינאש םכל יתרמא ירה .הנורחאה הטורפה דע ,םוכסה לכ תא
 ."עיגה אל ןיידע הזו הקירמאבש יחאמ הזה םוכסל הכחמ

 הז !אה ,אה ,אה,, ,אה ,אה,, ירטסיה קוחצב אצנירפש הצרפ

 .יכה ואלב ונתאמ רבכ תישע געלו קוחצ !קוחצ הז !?םוכס

 ,קיפסמ ןתחה םצ אל ןיידע אמש -- תוצח טעמ דוע רבכ הנה

 לש הדצב ,חותמו רדוק חור בצמב ,דמע רשא ,לעביפ

 (לעטסעוו) ,היזחה לש וסיכמ בהזה ונועש תא איצוה ,אצנירפש

 תאלולב הלחשוהש ,הבעו הכורא בהז תרשרש לע היה יולתש



 השרוב ןורכו רפס 200

 הירבדל ,המכסה תואל ושארב עינהו הנמשה וסרכ לעמ ,היזחה
 ךניא םאה, .תוצח עיגה רבכ םנמא ןכא יכ ,אצנירפש לש
 הלדתשהב ,עצאר הרמא "! המצ הלכה םגש ,תנתוחמ ,הרובס
 ? המ זא ,ונ,, .תודעורהו תורווחה היתותפש לע ךויח תולעהל

 .התמועל אצנירפש הקרט "!? תא וא ונחנא ! הזב םשא ימ זא
 אצנירפש, .המשא תשגרה םע לעבייפ קבאנ םייתניב

 לעשטנא לש ךודשה תא םג ריאשהל ךירצ יתייה .הקדצ תמאב
 תוחבושמ תורפ שלשו ןמוזמב אייל 180,000.-- יתדספה .הילע

 ןמזב וב ,תיררונש הנמלא םע יתכדתשה ."רעבאגלא,, עזגמ
 היה םיאתמש ומכ ,םירישע םינתוחמ םע ךדתשהל יתלוכיש
 םוקמב ,המורע תב לעשטנא רובע יתחקל .ונומכ םירישעל

 יתברקה הז לכ .ריפאטשבו דוגבב תדיוצמו הרישע תב ול תתל
 יתישע געלו קוחצ !דובכ ךל אה ,התעו .ידובכ תא ליצהל ןעמל

 "!? הזה ךבסה ןמ תאצל ךיא ,םלוע לש ונובר .ימצעמ
 יריקיו יבושחמ דחא ,גילעז 'רו תלדה החלתפנ עתפל

 הל שחלו עצאר לא רשי שגינ ,דסחו הקדצ ףדורה ,השרוב

 תוכופשהו תורווחה הינפ תא היבגה עצאר .הנזאב אוהשמ
 עמשמל הנימאמ הניאש תחאכ ,תוהוב םיניעב וב הטיבהו העז
 םטישוהו לעבייפ לא שגינ ,וסיכמ תורטש איצוה אוה .הינזא
 לע םביכרהו וסיכמ ויפקשמ תא איצוה לעבייפ .וידי לא
 ,הריתי תוריהזבו הבר הדיפקב תורטשה תא קדבו ומטוח

 הלעי אל ,תפסונ םעפ יתוא תומרל,, .םביט לע דומעל ידכ

 ,הלוכ החותמ ,ובג ירוחאמ הדמעש ,אצנירפש .בשח "!םדיב
 אלש רמשמה לע דומעיש ותוא הריהזהו ןמזה לכ הנטר
 הטיבה ,הששואתה אל ןיידע עצאר .תינש חפב והוליפי

 הזוח ולאכ -- היניע הארמל הנימאמ הניא ולאכ ,ןוהמתב

 יכ ,ערקנ תמאב םיה -- ןכ ."ףוס םי תעירק,, לש סנב איה
 ...הפוחל תכלל םיכסה אוהו ערפנ "דבעה רורחש,,ל םולשתה

 רלה הנינפ

 (רגרבצרו ירטפ)
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 תוארפרפ

 םירמז ילכ
 םיירוטסיה תודועתו םיכמסמ תדמשה
 "שאה ירואמ ארוב,
 ףלאוו לש (בהאמ) "רעבאהביל,ה
 רקפהו יוזב ןכסמה ףסכ
 "לליטש-רעטיל-ףעניפ ה
 תרביש םיעשר יניש
 ערמ ךנושל רוצנ
 השרובב (רעמארג) "םיזרוח,
 יברה ינפב ערוכ "םתארי תיב,
 הבר אנעשוהו חלגה
 תלפתל ונב תא ררחשל תורענהמ שקבמ ףלאוו
 החנמה
 הלגמה תאירקב םיאצוי ןיא תידרפסה הרבהב
 אתאמ ינב לע םיחר היה אל חיכומה ברה
 "רמירטש הו ליטנוי דמלמה
 תוריחבה ישדחב
 הרישעה תטמב היינעה לש התומ
 טושפ כ"כ היה אל "טושפ ה
 רקש תעובש
 םיגורתאה תמחלמ
 בילעמה "םילד רזוע,
 (פאק) ףיזרזה





 3 י.השרוב ןּורכז הפס

 -- םהל דימעהלמ השרוב ינב ויה םירוטפ תורונכב םינגנמ

 םש ,ירגנוה קפס ,ינמור קפס) רוטסינ תיבמ םינעוצ ,תחפשמ
 םיאכאה ירובגמ דחא "רוטסענ,, דע עיגמה ,ול יליצא אצומש

 הקפיס םתרמז (היסכודו הילטיא ירמכמ כ"חאו ייורט תמחלמב
 םירופב תונותחל תילקיסומה תכורצתה תא םהידיבש םילבנב

 (ינלאמשה) "ץגניטס,,ה היה םהילע חצנמה .תוחמשה רתילו

 העימשב ןטלקש ,תוידיסח תוניגנִמְב . תולולכה תא םיענהש

 הוריבעהו תשקב וכשמש השרוב יחרפמ המכ םג ויה .הנושאר

 ,םילהוצה בבל תא וליהצהו לבנו רונכ ירתימ לע

 "םילטומ ה ינש

 לצא םי"תירחש,, ללפתה דאנענ ליטומו רלדא ליטומ

 ,(ץמייטש לכימ לש ונתוח) רלדא ליטומ ןמלאתנשמ .יברה

 תיתחפשמ הרעס .הביתה ינפל רובעל קיסספיש יברה .רזג
 .ומוקמב ללפתי לָכיִמ ונתחש ,הרשפ האצמנו המק .הלודג

 ךרדב השרובמ תחלשמ התלע ל'ךורב 'ר תריטפ רחאל
 .ברל םייח 'ר תא לבקל חכ יופייב תדיוצמ ץינ'זיול םירהה
 ןוישר לביק אל םייח 'רש הרבס שי עינטאל "והופטח,, םייתניב
 תא עינעטא ידיסח ונממ עונמל וצר ילוא ,םירטסואהמ הריגה
 .(ותאיצי תא םירטסואה וריתה סחניפ 'רל ירהש ,ילרוגה ועסמ

 וררועתהו היחתל ומק יבצ בקעי 'ר ברה לש ותריטפ רחאל

 תעבהב ןושל וחקלו הנטקה השרובבש םידיסחה תוגלפ לכ
 ,בושטידיזו ץינ'זיו ,זנאצו בוסוק .רחא וא הז דמעומ לע העד
 תמחלמב ושתכתה םירחאו זלעבו שטאקנומ ,אקניפסו טגיס
 תויאשח תוריחב הנושארה םעפה וז העדי השרובו הפונת
 (ץינ/זיו) השרוב ידיסח וארשמ םלוא .ןהמ (תולוק ילוקב)
 ךרד ,ודימעה ,(2.5% םהל ואבינ ןכש) הנותחתה לע םדיש
 תמלענ די ונמיז םימשה ןמו ןולחה ןדא לע יפלקה תא בגא
 הלאמ םידחא תומש .תוריחבה תואצות ועדונ אלו הומילעהו
 שובייל 'ר :ונילא ועיגה תידיסח-תיטילופה תחלקב ושחבש
 ,רנגנאל רעב דוד 'ר ,רגרבצריו יכדרמ ףסוי 'ר ,גרבנזור
 ימי אובב .קילייז 'ר ,סרעב המלש ריאמ 'ר ,אנהכ יכדרמ יר

 תיבל ,בכרב ימו לגרב ימ ,ולעו םהמ םיבר םמצע וניכה ןוצרה
 -- םהלשמ יבר םהל היהו סחניפ 'ר לבקתנשמ םלוא .םבר

 תורצחל םיכרד ירבוע וטעמתנ -- םיענו דמחנ ירט יבר

 יברה :ורמא יכ ,ותחפ םירהה תוביתנ יכלוהו "םהיכלמ,

 "תורצח,,ב ...רחא םוקמב ותוא םישקבמ ונאו ןוכשי ונכותב

 ! ? תוקוחר
 דמלמ ותויהב ,ןיידה םייח םהרבא 'ר לש ונב ןרוהניא לסוי

 ,רגרבצריו יכדרמ ףסוי 'ר לש ותוחא תא לביק םילודג ןב

 וייחמ הצורמ היה אוהש .השאל הרובד תא ,השרוב יבושחמ
 תפצב הבוט הבישב ןמייסש םינש המכו םיעשת הנאבת --
 תונעט התלעהו הייחמ ןוצר תעבש התיה אל איהש .הנדיעתו

 יתלבה הרוביד תעשב ןכש ,"הלעמ,, ןירוק שי) הלעב יפלכ
 דיעי כ"ע (הרונת לש ןשעה תבוראל היניע תא .התנפה קסופ

 תע אוב דע הלעב דימלת היהש ,ש"הוכ םינמאנ םידע האמכ

 "הרדיס,,ה תיצחממ ולש "שמוח,,ה תנמ תא לידגהל ול םידוד

 םירמז ילכ

 חתפמל אלו היפ אצומל ויה תויורכ וינזאש תמחמ .התרימג דע
 וניבש הלק (אל) החישמ בוטרוק וליפא הלד אל ןכל ,היתפש
 תבכרהב קסע וא ,העש התוא קתש אוהש ינפמ ,הניבל
 ידכ ךות ,ומצעל ןיכהש רקוב תחוראב ובל דעס וא "ןכשמה,,
 . ..דומיל

 ,השרובל יברה לש ואוב תנש ,ורתי 'רפ ג"נרת תנשב
 שינייר םישלש םלשל ידכ ,?םירמשה סמ, תא הלהקה התלעה
 תקזחהל יברה לש ותרוכשמ ,"םינורק,, תישש םהו עובשל
 .תיבה

 היהו ומש םרבאו "ןותחתה קלח,ב השרובב היה שיא
 ליגל ואובב .רפכה ידוהימ הברהכ לדו ינע אוהה שיאה
 השונא הלחמ תובקעב המלש תושריחב שלחתנ -- הדימעה
 תועונתמ ןויע ,ןזוא תיטה) הריתי תוצמאתה ךותמ םלוא
 .ונממ שרדנש המ ןיבה (ולוממ דמועה לש םידיהו. םיתפשה
 -ילטניא לע ודיעה וילע ולטוהש תומישמ עוציבו וינפ תרכה
 דריו ול וארק "שריחה םרבא,, .תוחקיפ לע ףאו תמיוסמ היצנג
 ותוא ריכהו עדי לכהו השרובבש םימסרופמה םישנאה תגרדל

 תא .(ךכל יואר היה אלו) ונובשח לע ןוצל ול דמח ףאו
 ימיב םירבק יוהיז ,תונכדש ,תוחילש ,תושמשב אצמ ותסנרפ

 ןיאמ היה החמומ ןורחאה עוצקמב .ירשתו לולא ישדחו ןורכז

 ןהמ תוברו תובצמה וטטומתנ יעצמאה ב'"קהיבב .ול המוד

 הבצמל וכז אל םירבק הברה .ןמירמ ןיאו ןהינפ לע ולפנ

 לגוסמ םייוליגלו הלא ןוגכ םירבק תאיצמל ."םישרוי,,ה דצמ

 ,תורושה ןיב עסופ םרבא היה זא .והומכ ןיאמ םרבא היה

 : קסופו הכופה הבצמ לע עבוק ,רזוחו הינשל תחאמ גלוד

 41 רפוסו הנומ ,טטחמ ,שפשפל ךישממ .טרחתמו -- !יהוז

 !איה תאז : טילחמו
 הקירמאמ האב טחושה הילדג 'ר לש ותב הטיימ תינברה

 ול הנימאמ ,התעדב תככוח ,הרצ התואב איה ףא התיהו

 ירמ תא ךופשל, הנוצרב ןיא טושפ יכ ,הנימאמ הניאו

 ושייבל אל ידכ ."םירז ירבק לע םיקחרממ האיבהש החיש

 תא םירהל הנוצר תא העיבמ איה וייוליג חכב קפס הליטהב

 ררבתנ דימו -- המוקמב הביצהלו הילגרל העורשה הבצמה

 האר אלש ימ .ושטנ אל םרבא לש ונורכז םנמאש רווחתנו

 תוינומדק ףשוח האר אל םירבקה תא ושופיחב םרבא תא

 ןומחנא-תות לש ורבק תא ותולגב רטראק דרווה) וימימ

 םהיתוריפחב רוצחו ודיגמ ישדקמ תא ופשהב ןידי לאגיו

 םרבא 'רמ םתילגת לע רתוי ושש אל ,תויגולואיכראה

 .(השרוב יחונממ םיבר לש םדעומ תיב
 תונותחל תונמזהה תקולח תא ריכזהל ידכ ינשה עוצקממ

 .ןכדשה םג אוה היה םיתעל .(ךומסל היה רשפא יא ראודה לע)

 תונמזההו תינמיהמ התיהש ,הקולחה ול העיגמ ןידה ןמ זא

 ,תונמזה המכ ריזחהש הרק .רבד םילמ ןיאב ןתדועתל ועיגה

 תנתמ,, תניתנב ורצוא תא חתפי אל ךכ ןיב ןמזומהש ,וריעהב

 .(וניניב ראשייש) רתויב םינמאנה ךידידימ וניא םגו "השרד

 תאו םידדצה ינש יפמ עמש תוחבשת קר -- תונכדשל

 דע .הטלק אל המותסה ונזא -- "םיאנוש,ה יפמ םינונירה

 ןיבמ היה שרחה םהרבא -- ךחוגמ רבדה אהי אלש המכ
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 הלפת לעבה ינפ תמיקעמ -- דואמ טושפ 1 דציכ אה .תונזחב
 תעשב םטוחה םע וינפ ףוצרפ תיועהו ויתפש בוברשמו

 םיחודבה ,להקה ינפ תעבה תאוושהו (ןעלגראג) "רוגריג,ה

 ינפל והשימ רובעב יכ קסיה ןועטש המ ,קיסה ,םירומחה וא

 אל לבא "הנירה לא,, עומשל ברקתמ םרבא 'ר היה הביתה
 עבק ךכו ,ונפלמ םא יכ ,דמע וידדצמ וא ןזחה ירוחאמ

 קוחצ-תבב וא לוטיב לש די תפונתב עידוהו "הזונגאידה,, תא
 חילש לע ,הלילשל םאו בויחל בא ,ותעד תא תולעפתה לש

 רשא ומע לע ןנחתהלו דומעל,, םיארונ םימיל ןכומה הז רובצ
 סידמלמל חלש ,ותנקז תעל ול דלונש םחנמ ונב ."והחלש
 אלו אוה אל ,עדי אל ןעמל הכלהכ ושיבלה ,רתויב םיבוטה
 .םיינע ןב אוהש והאור

 ימיירוטסיה ,ה םיכמסמה תדמשה

 ..דרע תוריינ

 ינמורה ןוטלשה ססבתהב תיחכונה האמל םירשע תנשב
 תוסומע תואלמ תולגע יתש ואצי ,השרובמ םירגנוהה תאצ םע
 ייהירמירפ,,ה וא "הירלצנק,,ה איה הצעומה תיב רצחמ תוריינ
 ןכושה ,לודגה ןייטש ףלוו 'ר לש ותיבל םכרד ושעו
 םיכמסמו תותכמסמו תודועת -- וללה תוריינה .רודאוורטיאב
 לע םירגנוהה ומשרש המישר השעמ לכו םיסקנפו תוארתפדו
 וכפה ףלוו 'ר לש ותיבב -- םינשב תואמ הזמ םידוהיו םייוג
 ינימ לכ םהב םשויו תויונחל ורכמנש ,ריינז-יקשל הלא תודועת
 םיקומיצו ןילופו תיעועשו חלמ דע ,חמקו רכוסמ ,תלוכמ
 .ןילפלפו

 רילינ תגרדל ירוטסיה ךרע תלעב הדועת הדרי דציכ

 : הבושתה תא ונתי םה ,ותיבב ורעפנש תויפה הנומש + הזירא

 ףלוו לש ותסנרפ םג האצי -- השרוב תא םירגנוהה תאצב

 הבוחרב ףלוו 'ר ול דעוצ הלא םישק םימיב .ותיבמ ס'השמ

 לא וניע אשנ ,ןאכ חירה ,םשל ץיצה ,ורפכ לש ךוראה

 אל םידוהיל -- ! ורזע אובי ןיאמ -- דוד תצעכ -- םירהה

 תיבל וילגר והוליבוה וכוליה ךרד םרב .ותלאשל הנעמ היה
 ול המיד ילוא -- עמשנ וניא בקעי לש ולוק םא -- הירלצנקה
 ץיצה ,תיבה רצחל אוביו ףלוו 'ר רס .ושע ידיב והשמ שי
 ידרשמב םיאורש םתואכ ,םירפסו תוריינ לש המירעב עגפנו

 ךרוצל סקנפ הזיא ומצעל אצמל ףלוו שגינ .םהלש תואכרעה

 די הנהו -- שפשפמו ףופכ דמוע ונדוע ."םילודגה וינינע,,
 שפחל יל רוסא ילוא) ...ףלאוו יומ,, :היתועבצאב ותזחוא הסג

 ךישממ ,ףלוו ,עמש .(ףלוו ול המדמ -- ילש םניאש םירבדב

 התא -- הלאה תוריינב ךצפח םא ,ומיקהש יוגה הז ןוירטונה
 הז יוגש ררבתנ ךכ רחא) ןאכמ םריסתש דבלבו םלבקל לוכי
 שרדנש םוכסל טעמכ עיגהו ...יתחה ןורפע לש ויתודממ וב שי

 תוריינ :הקסיעל םיכסהלמ רחיא אל ףלוו 'ר .(וניבא םהרבאמ

 תא םישוע ,תיקרות םג ילואו ,תיולס תינמור תירגנוה םיבותכ
 ץעה רשג תא ךכ רחאו לזרבה רשג תא םירבוע ,החרזמ םכרד
 .ףלוו 'ר לש ותיבל ,רודאורטניאל םיעיגמש דע

 תישעל ריעז תשורח תיבל ותיב השענ םיעובש ךשמב

 תדמ יפל לכה ,םינטקו םילודג (ריינ יקש) "ןצימראקש,

 םתוח רמוחב העובט תמתוחו המיתחב המותה התיהש הדועתה
 הרוחסה ךרעמ המכ יפ הלוע וכרעש ןימוי קיתע לוב לש
 התואלמל תלוכמ לש ךרצמ דיתע הנממש ,ינונחה תושרבש

 הימי ירבדו השרוב תונורכזו ריינ תיקשל הדועתה ךפהיה ירחא
 ,קיטשרה רזעילא לש ותיבב להקה ךותמ םידבואו םידמשנ

 ,סורטיפה יסכרו הבישיוה רהנ ןיב ,וב ררוגתמ ךוראה ףלווש

 השילוקה תרדקו החוורה התיה ותחפשמב לבא ודבא תודועתה

 .היטנמוקודה לש הנברוחמ האלמתנ

 םידוהיה לש םייחה תיב לש וילעב אוה יוג

 םינושארה םידוהיה דחא י'ע שכרנ ןושארה ןימלעה תיב
 תבקונ הניא תרוסמה .המודקה השרוב איה .סירטירב ובשיתהש
 תונורחאה ויתונשבש רפסל םירכוז םה הז רבד םא יכ ,ומשב
 תיב היח ,ינשה ח"'היבב םייחה יקבוש תא ןימטהל ורבע םרט
 ןמטיהל "המדא תוקלח ונק,, ולצאו יוג לש ותושרב ןימלעה
 דציכ .יזכרמה לש ותשיכרל הביסה התיה תאו הדבועו ןהב
 הז לע -- ךכל תוביסה ןהמו -- יוגה תושרל ק"היב רבע
 םהיזעו םייוגה לש םתושרל הרזח תעכ .הקינורכה תקתוש
 | .תולופנה תובצמה ןיב תוכחלמ

 - ידוהיה בושייה דוסיי :השרוב תודלותב םיכיראת
 ינשה ןינב ;1800 (ןשיה) ןושארה תסנכה תיב ןינב ; 0
 הרבח, ;1870 -- "הרות דומלת,, דוסיי ;1840 (ןוילעה)
 .1918 -- "םיינע תכימת,, תרבח ;1815 -- "אשידק

 (ןוראה עוסנב יהיו) "םייח ץע,, ידודג

 רשגה די לע (1 :"םייח ץע,, ג"כיב לש םילוגלגה תשמח
 תיבב (3 ;(רגה ףרשנ םש) טנפלא ןושרג תיבב (2 ;ףירצב
 ;(הלודגה תפרשב רפאל היה) המוק םע שדח תיבב (4 ;יערא
 ןורחא תאצ דע ולת לע דמעש ראופמה "םייח ץע, 65
 לש ילתכ ינבא ועקוש ויתוריקב) .השרובמ םידוהיה
 .(יברה לש "שאלס,,ה

 ןינק,, הילא ףנוסמו "םירוחב תראפת,, תרבח ידסיימל
 -ארזעו ס'ריאמ לשריח-רתלא תא ףיסוהל שי ,"םירפס ןוקיתו
 ס"שו הרות רפס :הרבחה לש השוכר לכ .ס'עטנעי האל
 רסמ ת"'סה תא .םילעבה תומש םיקוקחו םיגורס םהילעו אנליו
 .וימי ימדב תמש ונב תמשנ יוליעל ץמייטש רעזול הביתכל

 ימילהתיי תרימאב ףלוו

 רוא הציפה ןחלושה יבג לעמ הרקתב התלתנש תיששעה

 היתונפד וחייפתנ הליתפהמ הלועה חיפה תמחמש ,ההכ

 הרונמה דירומ ףלוו 'ר היה הלא םיעגרב .הרוא תא וטיעמהו

 תיגוגזה תא היה ףלוש םיתעל .ןחלושה לע הדימעמו הנוכממ
 .קרב תצקמ הלעהש דע תילטמב חיפה תא ריסמ ,הנכ ךותמ

 ךכיפל ,תועקביה ששחמ ירמגל התוא רהיט אל בור יפ לע
 ,ורבעל ךזה ודצ תא הנפהש אלא ורואל תואריהל ךישמה

 הלפנ רשא דע ארמגה תרימזב וא םילהתה ןוגינב ךשומ היהו
 - .ןשייוו -- המדרת וילע
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 תובהלה ךותמ התלעש הפוח

 ןמייטש לשיפ

 יהיו .וקחד תעשב ול הדמע אל ותחקיפש ,חקיפ ידוהי
 | השורי תיב ,הסורטיקב ררוגתהש ,ןייטש לשיפל ול תויהב
 תומי תא קלחיו םייוגל הגיזמ תיב םש ול חתפ ,ץרעידבב
 תיבב השע השעמה ימי תשש :ץרעידבל השרוב ןיב עובשה
 תא .ותיבב ולדג תונב שולש .ותיבב שדיק תבשה תאו וחזרמ
 םיענו ועוצקמב החמומ ,טייחה הילא ובלב דמח ,לטיג הלודגה
 הנושארה ע''הלמ יהלשש ,רעונה ינב ישעמ לכל ףתושו תוכילה
 ,האנ הרוחב ,לידנימ איה ,יצנומ ,הינשה .םתורחבב םגישה
 .הירחא םיררגנ השרוב ירילבאקו בר רודיהבו תיטנגלא השובל
 הרובע "ןדנ,,הש ינפמ ,ךרדה הקוחר רוזיחה דע רוריגהמ םלוא
 .תולותבה רהומל תועמ ירבוצ ךרדכ ,קמזופב ןמטוה אל

 .יצנומ איה ,לידנימל ןמדזנ םלוהו ןגוה רוחבו םויה יהיו
 /הדעו להקל /הדיצ םיניכמ ןיא /  אדירג תוניגהב םרב

 ןמ וא ,רבדב התיה הרקמה די םא !אצמית ןיינמ הנותחו

 (טפנ) ךפונ תצק ףיסוה לשיפ םירפא 'רש וא ,והועיס םימשה
 הז רבד קרו תעדל השק -- שחכ תונושל ונגר ךכ -- ולשמ
 לעמש םימשה ורהבתנ םילפאה תבש ילילמ דחאבש ,עמשנ

 הלע וב רשא לכ לע תיבהו ץרעידבב לשיפ לש ותזוחא

 הרודמה תא ולידגה וידכבש ש"יהש םירמוא שי .תובהלב
 - רשפא יכו םיפירחה וילזונב הריעבה חכב םירפוכש שיו

 ונעמש ןכיהו -- ןייהמ םימה ויה םיבורמ ,והקשמב אלה

 ארוב, ךרבל םידקהש וילע וננירש שיו) 1םירעוב םימש
 .(הנמזב אל "שאה ירואמ

 הבשיו התלעתנ לידנימו ויתחת ערכ תיבה :רוציקה
 חטובמ היבא תיב יכ ,מ"וטשב תולולכה אסכ לע המוניה השובל

 .הרודמל ןמש ףיסוהש ,ובש (לזונה) שוכרה לשב היה
 תקלח לע תמאה ןוכית םרט הרס רבדל תורהממה תויפיפה

 ירוחאמ עמשש ,לשיפל הליג תומולחה רשש ושחלתה ,ןנושל

 לכ תא אצויו -- ףרשיל ותיב לע הרזגנ הריזגש ,דוגרפה

 תא ריבגהל ש"י תפיט אל וב הרייתשנ אלו תיבב ותא רשא
 תוטיבה תרבח ...הקילדה תא תובכל םימ תפיט אלו הבהלה

 הפסונו הקילדה יקזנ תא לשיפל המלש ירחא הששורתה אל
 ..לארשיב תחא החפשמ דוע

 יברה לש יברה

 דגוה ,הניבוקוב תריב ץיבונרצב השוע ינאו םימיה דחאב

 ויצירעממ יתייהש ליאוה .ריעב ההוש השרובמ יברהש יל

 ינפמ ,וניבא םהרבא לש ותירבל יסנכיהב ויכרב לע יתבכשו
 ,רוקיבב ודבכל ןוכנל יתאצמ -- יקדנס היה יברה אוהש
 -- רקיעבו ויפמ המכח רבד עומשל יתייה הואתמ םג יכ

 קיהבה -- ותמכח הריאה םרטב דוע יברה .ותכרב תא לבקל

 ,יתכאלמ תא ול יתילג וב) לטיוקה ךותל וציצהב .וינפ רואמ

 :יפלכ םטיהו ויניע תובג םירה (שקבל ךירצ "הסנרפ,, ןכש

 יבלב !+ינומכ "יבר,, התא םגה ,היצנרוקנוק יל השוע התא

 ינא ןכש ,ולשל ילש תונברה תוושהל ןיאש ול רמול יתבשח

 ,היל יגס "לטיוק,,ה תאירקב ,יברה ,אוה וליאו תושק דבוע
 יברה דועו ינפל יבר אלה -- יחורב יתרצע רוצעש אלא
 : ול יתרמאו ירבדב יתמרעה ךכיפל .הדבוכמו הבוהא ,השרובמ
 םידיסחה תא ןיכמ ינא ,םיפתוש םא יכ ונחנא םירחתמ אל
 ,.יברה לש םילודג םידיסחל ,ולדגישכל ,ויהי ןעמל םינטקה
 ושאר תא עינהו וכרדכ ,בבלנ ךויחב הרעהה תא לביק יברה
 .ינכרביו -- המכסה תואל

 ץיבוקשומ השמ לש וחור ךרוא

 ותעש תמחמ דימתמ חתמב יורש ,ישעמ שיא היהש השמ
 החישב ותא םיאבב דיפקמ ,םיברה ויקסעל ול הקיפסמ הניאש

 םדאכ ,ותעדל דוגינב םה םהירבד םאב ,םדובכ לע סח וניאו

 היה חיכומ הז השמ .ודיב םיכושמ המכחה תוחתפמש חוטבה

 וא ינחור דעס יכירצו םוי-השק יפלכ תונלבס לש הבר הדמ

 ןיוצי םיבר ינמ דחא הרקמ .רדוסמו בשוחמ לכה השעו ירמוח

 תב .המש ,סעניירב הרובד ,ותונכשב התיה הדדוב השא :הזב

 ? הנמלא) ידיחי הרייתשנו תולודגב הב וכליהו הוקניפש הדיחי
 ףצק אצי ךכ םושמ .(עדי אל םדא -- ! הקוור !השורג

 היתודרט לועב האשנ ותשא לחרו ,השמ תיב לע התודידב
 הרוקיבש ,תינדרוטה התנכש הילע הריגהש תוליפטה היתוחישו'

 "רורחש,ה ןמז םג ברקתה ,ברעה אובב .עבק השענ הלצא

 ץפחב תאז השע אוה) היול הל תתל השמ לש ורות עיגהו
 רטפיהל ידכ םישוע אל המ -- ודובכ יפל אל הזש י'פעא ,בל

 ינש ןיב ודירפה תועיספ םיעבראכ -- דציכ 061 שונא חרוטמ

 רובעל הילע וליאכ הרובד לע הדרי הלילה תמיאו םיתבה

 ותיב חתפל השמ אצי ןכל -- תופרט תויח ץרוש תובע רעי
 וב הכלהש הכוליה ךרדב ,ו"'ח עגפית אלש ותחרוא לע רמשו

 דיל הדמעב !יננה הפ ןכ -- !םש התא השמ :לואשו ךולה

 : הבישה תלחוימה הבושתה תא הלבקבו בוש הלאש התיב תלד

 :הל בישה ותעדמ תאצל ילב השמו .סנכיהל התא יאשר השמ
 .לחרל סנכנ ינא ,ןכ

 ותונלבס יקרועל חינה אלו וחורב טלש השמ םא לבא

 תא ךופשתו םיטורמה היבצע לע הרבג אל ותשא לחר -- עוקפל

 םכחה תצע תא התעדמ הניבהש ,תרחא הנכש ינזאב הבל ירמ
 : רמאתו ןעתו ."ךעבשי ןפ ךער תיבמ ךלגר רקוה,, :ץעימה

 בשה םינתונ אלו ברע דע רקובמ םיבשוי הזה רבדכ עמשנה
 קשמב קרפ ינתדמלמ ,וניבל יניבש החישב תברעתמ ,חור

 ןיאו הב תשחובו המטוח תא תבחות איה הרידק לכב ...יתיב

 תא העמשב הנכשה .וז השאמ סונמ ןיאו הלכת ןיאו ףוס
 םיכסה השמ םגש ,לחר יפמ םיאצוי םישאונו םיטובה םירבדה

 הרמא ,ופכא תא דיבכמה ריידה אשמב רתוי תאשל ןיאש

 אל,, קוספה תא לחרב םייקל ינא תבייח !תושעל תע :הבלב
 םירבדכ הל דגתו הרובד התיב אובתו םקתו -- "...ליכר ךלת

 תא רידנתו הבל לא םישת הרובדש התיה החוטבו הלאה

 האב ,הבושת רוהרה םוקמב .הנממ שקבמ אל שיאש ,הירוקיב
 ךממ תאז שקיב ימ :הבידה תאיבמ יפלכ הרובד יפמ הנולת

 יניא ,םמצעב יל ורמא אל לחרו השמ םא !יל רפסלו אובל

 ורמאי אל רשא דעו ,ואל םא םהל חונ םא ,תעדל תבייח

 .םתיבל אובמ לדחא אל --- הרובד ,ךב ישפא יא :ינפב ול
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 ףלוו לש (בהאמ) "רעבאהבעיל,ה

 השעממ םמצע תא וגילפה אל השרוב לש םירוענה ינב
 טרחתהל םתנקז תעל ויהי םידיתעש םירבדהמו תורענ

 תושיגפמ וענמנ אלו ,"'םירוענ תאטח,, םהו ,םהילע תודוותהלו
 לע ושחלתה םשו הפ .ןהב תטלוש (האנקמ וא) הער ןיעש
 רוחבה ינולפ לע לוקב ויה תוחיסמ תונבהו "םירתס תבהא,,

 בוחרב רבוע ףלווו םויה יהיו .תינולפ לש "רעבאהביל,,ה

 םיטפטפמ תורענו םירענ לש הצובקב לקתנו ןוילעה
 יפל אלש ,הרזומ הלאשב םהילא הנפ עיתפמב .(ןרעירוקשיד)

 יתימא "רעבאהבעיל, תוארל םתא םיצורה :ודובכו וכרד
 ינפ לע וטשפ קמוסו םדוא ? םכאראו -- ירחא ואוב ותלקלקב

 תונרקסהש אלא ,ףלוו 'רכ םדא יפמ הלאשה עמשמל רעונה ינב

 דחא ףלוו 'ר תמאב הליג ילוא ,ההימתה לע הרבג םהב התיהש

 הכלה הלוכ הקהלה לכו ."חרס,ו וישעמב רהזנ אלש הטוש

 בוחרה הלעמב םילוע המה .תונערופה  םוקמל ויתובקעב
 ינש ,הז היבוט .הלגע לעב היבוט לש ותיב ינפל דע םיעיגמו

 הלחלח -- םהיתומצעו העווז -- םהינפ הארמש ול םיסוס
 םימודו ,ןופדשו שחכו ןוזר םהירבא לכו ןהילע טפורמ םרועו

 םיארוק "םירשנה ינש,, -- הנשה תומי לכ תינעתב םיבשויל'
 תדמחמ וא ,רשנ -- "רעלדא,, :םהילעב םש תמחמ םא) םהל

 םיכלוה םה ןכ םיפע םהש םשכ :ונייהד ,רוהנ יגס ןושלב ןוצל

 םיצוקש ',רב יבשע -- םלכאמ ,(ןורחא ןושל ןאכ טוקננו

 וא אשמ תלבות היבוטל תויהבש אלא .םהב םילוהמ םינקרבו

 םיסוסש ךרד) םימי עובש לש ךלהמ ,הניבוקובל עסמ :םתס
 וניא היבוט םתרזחב (ןמזה תיצחמב התוא םישוע םינקותמ

 תלובש לש השודג הנמ :סרפ םהל קינעמו ויתומהב תא חפקמ
 םירצמ בכרל םימותר םתאצ זאמ .םיסוסל הואת לכאמ ,לעוש
 סוסל ול הלתנ הדמחה יניערג אלוממ ןתשפ לש קיתרנ --
 ותאנהו לדוגמ ןקז לעבכ וב הארנ ,סוסה ,אוהו ומוטרח יפ לע

 לש וינרקס תרובחל הארנ היבוט יסוסמ דחא .ותמכחמ הבורמ

 תלוביש תא ומסרכב ,הנהמהו םמורמה ודמעמב ףלוו 'ר

 סוסה לע ועיבצהב ,ףלוו 'ר ארוק -- והנה -- חנב לעושה

 והנה ,עיתפמה רוקיבה הארמל ותסיעל תא | קיספהש
 רמולכ -- "רעבאה" בהוא אוה ,יתימאה "רעבאה-בעיל:ה

 .(לעוש תלובשל "רעבאה,, ןירוק שידייב ןכש) לעוש תלובש

 ...הקניי -- דיאל חמש

 דחאו רטכורפ םיחאה לש הריסנה- תיבב הפירש הצרפ םעפ

 ותאנק תא הרעה הקיתשה דוס עדי אלש ,םדי לע םיכמתנהמ
 האלהו םויהמ,, :יליוא קופיס ךותמ ורמאב ,ורבח ינזואל

 הלע הככש בוטו .םיכרצנל תתמ םיבידנה םיחאהמ ענמוי

 תועיבשש רורב ."והמ ינוע םידיגנה םג םעפ ושיגרי .םהל

 תעידיל הרבעוה םהיסכנמ תדירימ הז "םכח, לש ונוצר

 ותושפט ללגב יכו :רמאו קחצי אבא הנע .םיינעה םידיגנה

 -םימימכ ותבדנ םחל ול תתל ףסויו ! ? ותחפשמ לובסת הז לש

 .המימי

 תועווז הוולמ -- "אכלמ הוולמ, תרבח

 הדסונ תמדוקה האמה תליחתבש השרוב ינקז ויה םירפסמ

 אלש םשו הנימב תדחוימ הרבח ,רפכב "הנושארה הרבח,ה

 -הוולמ, :הל רתינ המצעל הביצהש הרטמל ללכ םלה

 גיהנהל וצר ילאיצוס קדצ .לוכיבכ םימשדםשל דסומ ,'אכלמ

 ןחלוש לע ולע ,םוקמב ושחרתהש העפותו ןינע לכו השרובב

 תודוקפל ומדש ,הרבחה לש הניד תיבמ ואצי תוארוה .םינוידה

 תחא ,תייצל ברסמהו ,דימו -- םיחוכיו אלל ,ןתאלמל שיש

 עמשמ .תירזכא וליפאו רתויב הרומחה הרוצב השנעהל וניד

 התמגמ לע תוסכל האווסה םש אלא היה אל "אכלמ-הוולמ,ש

 ולרוגש םירמוא .רובצל םיעודי ויה אל הירבח יכ תיקוח יתלבה

 דירש .תיביטריפסנוק הרבח התוא י"'ע ץרחנ אדשוה ררוצה לש
 ךותמ ןורחאה רודה ינבל םירוכז היניד קספ לש עוציב יכרדמ

 :רמולכ -- "ךעלייל א טימ ןקעדוצ םיא ףראד'מ,, יוטיבה

 ונייהד) ...ןידסב (ןברסה וא אטוחה תא) ותוסכל םיכירצ

 .(והכה ימ תעד ילבל עוצפו הכה וב תוכהל

 התיה האריתמש השרובמ הרובד ענראשמ םשב השא

 הדמע ? השע המ -- התיבל ,התונקדזה םע ,ברקתמה תוומהמ

 תיבב הניא,, : בותכ הילעו הקתפ ץוחבמ התיב תלד לע התלתו

 םאש "םיניעה אלמ,,ל הזמר זומר) םיצע בוטחל הרעיה הכלה

 .(וב עוגפל הסנמה לכ הקניי אלו הדיב ןזרג -- רעיב הנשפחי

 םיסיג ןיב הלטב החיש

 היה "יעוצקמ,, ןלטב ותורחב ימיבש ,טחושה םייח-םהרבא

 היה ,"תודבכנ וב רבד,ל וליחתהשמ (טחוש השענ םרט)

 הארשמ םלוא ...הרז הרענב ךודישל סנכיהל המ םושמ ססהמ

 - םרמאמ תא וילע וב אורקל םילולעש ןמזה ברקתמש

 תוחפ) ותוחא תב .םע סראתהל תואינ -- "ויתומצע הנחפית,,

 דע שרומרמבש השיורטנואמ ךורא עסמ ךרע ךכ םשל  .(הרז

 רחאל ולצא ורקבב והלאש וסיג ףלוו 'ר .היולסוגויבש הטנעז

 רבִּד ,אימחמו בוט רבד הזיא ךתלכל תרמא םולכ : ןיסוריאה

 הינזאב .יתשחל ,הנע ,ןכ -- ?  עומשל תובהוא םישנהש

 ,הטנז דע השרובמ ,ךרדה לכבש ,(ןבומכ ,והשלכ קוחירב)

 ףיסומו ולוכ תמאל רתוח ףלוו 'ר .ךומכ הפי הרענ יתיאר אל

 סח -- ? תיאר .אלו -- תורענ תוארל תשקיב םאה :לואשל

 אל ,ףלוו 'ר רמא ,הככ םא + ינקיזחמ התא הזכל יכו ,םולשו

 "הייאר הניא -- יתיאר אל,, לכ ,תמאה לכ תא הילא תרמא

 .המרמב ךתלכל תאבו --

 לארשי ירו .לדיירפ ותוחא תב ,הקבר ,הנושארה ותשא

 אשינו ושרגתנ תמשמו םהל דלונ דיחי ןב .התיה ,טחושה ליפא

 וקייל -- .םירפס רכומו קהבומ ח''ת ,בייל ןמלז יר לש ותבל

 .הברקב הססונ .תירחסמ חורש ,לייח תשא ,המש
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 יוזבו רקפה -- ןכסמה ףסכ

 ידכ הידיב םיאיל האמו בצקל החלשנ ףלוו 'ר לש ותב
 ,זילטיאה ןתפמ לע הלגר ףכ ךורדב .היבאל לגע רשב תונקל
 יל םיליאשה -- (תוירא) םיאיל האמ ךדיב שיה :חבטה הלאש
 בצוק תועש המכ רובעכ .ורשבמ ךל ןתאו וטחשא ,לגעה הנקאו
 םייתניב .התנמל הפצמ ףלוו לש ותבו םינוקל קלוחו לגעה
 רשבה תנמ תא הלביק אל ןיידעש ותריכזה רשאכ .רשבה לזא
 תא םג לכאי ךלש אבא :ורמאב הל טישוהו שבכ רשב איצוה

 ינזאמב וגדוע רשבה .הדמה לע רתי קנפתי אלש -- הז
 וברקתה חבטה לש וירזוע ינשו הרענה ידיל ורסמ םרט ,בצקה

 םעטמ הטוחש הרפ לש רשב ירתבו וירביא וילע ונעטיו ןדסל
 הקדבנשמו היח הניאש הפירט קפס הב הלע יכ ,תנכוסמ
 לש ותב ידימ הקדה רשב קחרוה -- הליכאל "הרשכ,, האצמנו

 םלוא .ובל ביטייו ףלוו 'ר םעטו -- הל ןתינ הסג רשבו ףלוו

 ינפב רשבה תא הקרזו המק ,תיחשהל דע התמח התלע םעפה
 תא -- ףסכה תאמ תא יל רזחה :הקעצו קלמע לש ופתוש

 ראשית אל רשא דע ותרפ תא לכאיו הרפה לעב אובי רשבה

 לכו םייחבטמה תיב תולובג רבע הרענה לוקו ליאוה .הסרפ
 הל רזחוה -- ןייכ ךפשנה "םד,,הו לוועהמ ועמש רשב ילכוא
 .הפסכ

 אלמ ףסכב -- אינע אמחל

 תיחמב ולזלז דציכ רפסל הרש תעדוי תלכמ תויונחמ םג

 םדא ,בל בוטבו ךויחב ןירוסיה תלבקו ,וינע ללגב ףלוו תיב
 השעמ .ונממ ומלעתהו ושפנ רהוט תא ולצינ ,וזיגרהל השקש

 יכרצ תונקל ישימח םויב ותב הסנכנשמ ,םינוונחה דחאב

 דע ןיתמהל הילע הווצו םיקשה ןיב ינוונחה הדימעה -- תבש
 רמאת אמש .רתוי "םיבושח,,ה םינוקה רתי םע רומגי רשא
 תושורפ תועמה יכ אל -- + הפקהב הנקתו הילכמ לזא ףסכהש

 םניא םילזלזמה תומש לארשי לש םדובכ ינפמ .הידיב ויה

 .םירכזנ

 'הנחטנ,ש הנחטה

 הנחטהמ רזייל בקעי לש ושפג העבש תובר תואלת

 ויחא םע ותאצב רעטצה הנשמ רעצ .ולש (הלוכ התיה אלש)
 יטרפה (ב ;םיאצויה לכל ףתושמה רעצה (א : (ןודבאה) תולגל

 התוא הכילומ הסורטיקהש ,םימה תמא לש הלרוגל הגאדה --
 ,ךל רזכאתהש ,לזייל בקעי 'ר ,לרוגה .הינפואל תחתמ לא

 הנחטה ילגלג בורחו ואריפה שוביב תיאר אלש ךמע ביטיה

 ,וקיפא תא הניש הסורטיקה גלפ יכ ,םניאו -- םימל םפאשב
 ףלחיו -- ויתודג לע הלעו רידא םרז ץורפב ,זע ןופטש ימיב

 דוע ,הארנכ ,וכרדכ ,הנופצ-החרזמ תונפל תחת :וגוויכ תא

 "הברעמ הנפ -- הנחטה ינפל ךפשיהל מ"ע ,תישארב ימימ

 הרש לש הרופס

 (ב בויא) !?''לבקנ בוטה תא קרו

 ליתפ תרכיו ,הנחטה רחא ויתומימ תא קירמ ליחתהו הנופצ
 .בזכאל יהיו הלחנ ץורע שבי יכ ,הייח

 תא תיארו רזייל בקעי ,תובוטה ךיניעמ רפע הלגי ימ
 םישעמ יברו הרות ילודגל תואושנ הריעצהו הריכבה ,ךיתונב
 ךמשו לזיר ךתיער םשו שדוקה ריע םילשוריב םינכושה

 ולדח .הסורטיקה ימימ ,ןכא .םהיאצאצ לע הראפתל םיססונתמ
 הרותה ימימ ,םתמועלו ךתנחט ילגלג לש םנואמצ תא תוורמ
 .ךיתונב תוחפשמ יתבב םתמירז תא םיריבגמ

 "היוזב ןכסמה תמכחו,

 לש תוהמאה .המש ס'רודגיבא הליב ,אבאל התיה הדוד תב

 -- הנחו השרובב הזמ הצקב ררוגתה אבא .ויה תויחא םהינש

 השעתש הנממ שרד אל שיא .תבכרה תנחת לצא ,הזמ הצקמ

 תוארלו הבורק ףלוו תיבל אובל מ"ק העברא לש ךרד תרבכ

 תיבה ינפל םעפ הרבעשמ .םימותיה ויתונבו וינב םולש תא

 הבושתה + יתיבל תרס אל המל :אבא התוא לאש ,הסנכנ אלו

 תא עומשל ,ךתיבב שקבל יל שי המ :התיה תצחושמ

 ינמיכחת אל -- ךתמכח -- ךיתורצ תא תוארלו ךיתומכח
 .ילשמ תורצ יל שי -- ינינעמ םניא ךיתורצו

 ברועמ ,הלכשה תצקמו הרות ןב רגרבצריו לירעב רמ

 אלא ,םירבד הברהב םהמע םיכסהו רעונה ינב םע ותעדב היה

 אלו םינויצהו רודבש םיריעצה םע בורקו וימעב לעב ותויהבש

 םהל חיכוהל ץמאתהו תנדועמ הרוצבו רסומ םהל ףטהמ ענמנ

 העשה ול קחשתו םויה יהיו .םהמ הקוחר ןיידע תומילשהש

 ינב תא בבודל ליחתה ש"הוכ :וב רדגתהל ןינע אצמו

 לש הלוק עמשנ השרוב תובוחרבו תירבע ,ורפכבש םירוענה

 םירועיש וניכה (הרלק ותב םג םהיניבו) תונבו םינב .רבע תפש

 יכ ,םיניגבה תעבש לכ תיטנב םהיניב ורחתהו קודקד ודמלו

 לירעב לש הלודגה ותעש האב זא .םרומ-םרבח םהילע הוצ ןכ

 לכ םגרתל רשפא יאש חיכוהל המגמב ,תולאשב חגנל טילחהו

 געול ינפ דימעה ,ותגעט תתימאב חוטב ותויהב .התרוצכ הלמ
 םגופ עטשרביוא,ל ,"הליל ריס,ל םיארק דציכ ,לאשיו

 -- רשג הש,,) "קירבמע,,ל ריעל ,(שתכמבש ילעה) "לסייטש
 םינשל ריעה םש תא םקלחב תונצילו תוטוידה לש םוגרת

 לאשנה .ולאב אצויכו (רשג-קירב הש"םעל םגרתלו שובישב

 תא םגרתל תוינואגה ןמ וז ןיאש ול ריבסהו םלוכב דמע

 םילמ תואמ שמחמ רתוי אלש ,השרובב תרבודמה הפשה
 אוה) םינשה אפרמל סנכנ ש"הוכו םויה יהיו .הב תולגלגתמ

 הכחמ םש .השרובל רס םיעובשב םעפו הבישיוב בשויה ארזע

 ךותל וטחמ תא רידחהל הפי יד וחכש לגרב ענומ לגלג ול
 בשוי ימ ,(הרוקה ימש דע םדיקרהלו ויטנייצפ לש יחה רשב

 אוה ,םעפה ,ךיתאצמ .לירעב רמוא יוה 1 םייוניעה אסכ לע

 ירצמ תא עגרל חכושו -- ןוחצינ תחמשב ורבעל ארוק
 -- הדבכה ודיב ול קינעמ ויבג לע דמועה ארזעש לואשה

 תא השרובב וניכ ךכ) "ץרא-ןהאצ,,ל תירבעב םיארוק ךאיה
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 דוד םג ירהש ,הזמ לק רבד ןיא ,(אתשבשב םינישה אפרמ

 :אלמ ארקמ ,ולש םילהתב והוסינכהו והעדי רבכ לארשי ךלמ

 .תולאשה וקספ הלעמו אוהה םויהמ ."תרביש םיעשר יניש,,

 השרובב םירדענ

 טושפ םדא ,קלופ שריה-הדיא ןב ריאמל הרק הז םג

 :ויתורצ לע הרצ ול הפסונ ,הסנרפ רצקו הלגע לעב ,רשיו

 אלו תיבה ןמ האצי ,רובידה חוכ הנממ לטינש ,הנטקה ותב

 .השקבל ואציו םייוגו םידוהי ,םישנא תורשע וצלחנ דימ .הבש

 זא .אושל םלוא -- תירגנוהה הרטשמה םג הפרטצנ םהילא

 אצמית אל םא :םירוהל םימרדעגה שאר תאמ הרהזא האב

 תונלשר תמשאב הירוה ורסאיי -- םימי השולש דע הדליה

 .(הרוגיפ תמחמ הוקלסש דשחב ילוא וא) רגפמ דלי תרימשב

 רטכורפ לקנעיו ץיבולדנמ המלש תא ןימזהו זוע לקנעי רזע זא

 ושפחיו ורבעל (דלי) שיא ונפיו לדייא רהל םתשולש ולעיו

 אל םימי המכ ירהש ,םייח חור אלל ,הדליה תא ואצמיו --

 הרטשמל עדונ םהמו םירוהל ועידוה דימ .היפ לא לכוא אב

 .שנענ אל שיא -- לסוח ןינעהו --

 םיגורהה תעברא

 ירקמ לע רפסל םיעדוי םניא השרובב תונורכז ירטונ

 תליחתב .הנושארה ע"הלמפל םירגנוהה ןוטלש ימיב חצר
 עקר לע םיחצרמ ידימ םידוהי העברא ולפנ 20-ה האמה

 : דושה
 יהיו .רחוסו םיסכנ לעבו הרות-ןב -- רדנליינ ףלוו 'ר

 רשגל דע והופחס ,םייוג המכ ותונח לא וסנכנ םויה םצעב

 חצרל .םהיניזרגב והותימה םיבשו םירבוע יניעלו םויה רואלו
 .ןיעקרקימ ינינעב םיכוסכס ללגב עריא בעותמה

 -- "ץריידב,ב ויבא תיבב בשי (ץרעה) ןייטש ףלוו 'ר

 רפסמ רכמ ףלווש םייוגב עדונ םעפ .השרובל החרזמ מ"ק 6

 ורי ,תיבה תא ופיקה דחא לילב .ותחתמאב ףסכו תומהב

 .(הקוזינ אלו תקונית הבכש ודיל) הטמב והותימהו ןולחה ךרד

 הרזחו םהל הנתנו בהזו ףסכ ושרדו ותשא תטמל ושגינ

 םשו ח"היבל האבוה איה .הורקדיו הכימשב הוסכיו התטמל
 - יוגכ ,חרוא רבע אלו ,הקדצ ילעב ויה םהינש .הרטפנ

 .םלצא לכא אלש ידוהיכ

 םירגנוהה ימיב םייוגו םידוהי ןיבש תועירהו טקשה תביס

 םידוהיב וארו תטלשנ תינמורה היסולכואה ויה זאש שרפל שי

 -- וילא היפיצהו ןוטלשה תופלחתה ימי ואבשמ .הרצל םיחא

 ושע,,ש ומוקמל ללכה רזחו םינודא םמצע תא םינמורה ושח

 םידוהי ידיב םבור ,םהיתועקרקש וניחבה עתפל ,"בקעיל אנוש

 ,1860 תנש ןמל ,םיראידמה לושמ ימיב םלצא םונקש ,םה

 ףלוו חצרו .םידוהי י"ע תועקרק תשיכרל רוסיאה לטוב הב

 םינושארה םינמורה ימיב םירחאה םינש .חיכוי רעדנעליינ
 ,הצעומה שאר תא גרהש ידוהי לע ולילעהו השעמ היה .ופסנ

 ,םימ רוב ךותב תמ והואצמש ,ומש אדשוה ,עשורמ ימשיטנא
 םיבצקה ןזרגו גורהה דיל ומותל רבע בצק .היה רוכיש יכ

 אל לע התימל ןודינ .רבד וליג אלו והורקחו והורסא .ודיב

 .הנש הרשע-םיתש רסאמל ףלחוה וניד-רזגו ופפב זוע

 רעטכורפ בייל המלש חצר

 .יותעה ללגב ומ םיכסהל השקו ,הזכ רופס םיחסנמ שי

 רעד, ומש ןאכמ) הקירמאמ בייל המלש רזחש רחאל
 הנק ויתומהב תא .םייח ילעב רחסמב ךישמה (רענאקירעמא
 :תועובק םיתעל ומייקתנש םידיריב םירגתה ךרדכ ,םייוגה לצא

 םויה יהיו .ורחסמ לגרל םירכאה יקשמב רקיב םגש אלא
 תקלח דודמל לעיו םידוהי רפסמ דוע םע בייל המלש לפעיו

 הערמ תומוקמ) הניגילופה לא הכילומה "עניפושז,, רהב רעי

 םע דחא ץגש ושגפ ,ופסכ תנקמ ויסוס םע וטטושב ,(ןאצל
 התיאו םהיניב החיש הרשקנו ודעב ורצע םה .ויערמ תרובח

 הרגתלו םינדמל הרבע החישה .םיסוסה ד"ע םירבדו ןיד

 םיצינה ןיב רשפל "םילכ,,ה ונמזוה ,וקיפסה אל םירבדהשכו

 תוטשפב בוטחיו וניזרג איצויו ותכאלמב ץגשה רחיא אלו

 ןיב רפרפמ והאצמ ומותל רבוע יוג .וגרהו רעטכורפ המלשב

 עמג םשו ונאצ תואלכמל וסוס לע והואיבה תוומל םייח

 םירהבש ותזוחא להואבו והוברצש ויבואכמ תא ךכשל םימ ילד

 וירבח .ותמשנ תא חפנ (הזנירבה) ןאצה תניבג תיישעת םוקמ

 אבוה םשו רפכל ותפוג תא ודירוה םוקמל וקעזוהש םידוהיה

 .הצרא ולע ותבו וינב .הרובקל

 "המרמ רבדמ -- ךיתפשו ערמ ךנושל רוצנ,

 "המרמ,,הו םירחאל ערהל "ערב ןווכתמ ץעימה םא

 : הלא םימגפמ התיה הקונמ השרובש רמול השק -- םתומרל

 רקש ילפוטו ןושל יחלשמ ינומלא ינולפ לע ורסמ ןזואל הפמ

 טבשל הרהזא המדקש אלא ."אכלמ היב אצרוק םילכוא,,ה

 הלזמל ."החנמ,ב םהינפ רפכל היה רשפאש ונייהד ,םהיפ

 ,הלאכ םישיא ילדחמ השלש-םינשב התבוח ידי השרוב האצי

 יםיסימ ימילעמ, לש םהיסיכ ךותמ םתיב ףרט ופרטש

 ושרדנו אבצהמ םיררחושמהמ דוחייבו םירחא "םיאטחמ|,ו

 ,םיררחשמל ,לקנב אל ,םלישש םופסה לע הקיתש ימד ףיסוהל

 ויה םיחמומ ירה ,םימורע ןושלו הפש-יגעלב רבודמ םא לבא

 וינפ לע ותוא םיכפוהו םיקוספ ויה םילטונ ךכל .השרובב

 תושרד ןהב םישרודו םילמ םיתוועמ םמוקיעב םתוא םירשיימו
 .לובינ ידכ דע יפוד לש

 הלפיתל הליפת םיכפוה

 ,תמדקומה תירחש תלפת תעשב תבשב ידוהי ול לייטמ

 לומתאמ םחוהש םח הפק תייתש רחאל ,'ה תכרבו ןוצר אלמ

 .תוניגנב םיענמו ,םימחה תנטמהל קסוהש רונתה לע

 ,ץינ'זיו חסונב לסלסמו ,תרוטקה םוטיפמ תוינשמו  םיקוספ

 ימ אלהו,, :םיפוצ תפונכ ויפ ךותב םיגגומתמה ,שבדמ קותמ

 ולוק הטמו ןוילע גונעת ךותמ קיספמו "!הל ןיפי םיילגר

 ןכאש ותוארהל ,הנאו הנא אוה ףא טטושמה ורבח רבעל

 ותואב ותמועל הנוע אוה !השוע והמ ורבחו ...האנ ולוק

 ."והאלמאו ךיפ בחרה, :וחמידקה רבכש קוספב ברע ןוגינ

 קוספל הגילדב ךישממו וירחא רגפמ וניא ןושארה םלוא

 ססובתמ וריאשמו -- "וידיסח לכל אוה רדה,, :דוד תולהתמ

 .החרסנש ותמכחבו ומדב
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 לכאנ םרט "בנז, ךפהנ (גדה) "שאר,ה

 לע םיגילבמ םניא תישפנ תוקיבדב םילהת ירמוא

 ךינפלמ,  :םיקוספל םעיגהב םנושל לע תצבורה ןוצל תדמח

 םהיפ תא םיטמ ,"םירשימ הנזחת ךיניע -- אצי יטפשמ

 ךינפלמ,, : קוספה תא םיסרסמו לוקב םיריבגמ ןכשה דצל

 םגו, וא ,יםירשימ הניזחת -- !ךיניע ,אצי -- יטפשמ

 םירש תורכיש תעב םיגחב .(םילרע) "ינק שי אל ותחונמב

 : לישכהל ידכ ויה םילאוש ."םירצממ לארשי תציב,, :ויה

 יתומצע לכ (רמוש) רבוש , -- הריתסה תא ץרתת דציכ

 יץוקעל,, ןבומכ ,הנווכה םהימודו ? "הרבשנ אל הנהמ תחא

 קימעהל רשפאש המכ דע יכ ,הנתינ תודמוא אל -- הציקעהו

 ,ץעננהו וקימעהל הוצמ ,תוילכו ברקב ורידחהלו ץקועה תא

 ןווע אל לע ברוצ ןובלעמ ושפנ תעיצפ -- ול הנשמ רעצ

 .(הקידצמ הביס לכ ילב ותחינ אוצמ תעל תוריקד) ויפב

 "םירקוד,,ה ויה כ''דב .ולומגכ ץקועל בישחל ונממ ענמנשו

 תונדחפב ,הבאוסמה םהיפ תטילפ ירחא םוקמה ןמ םיקלתסמ

 תונקל רותב ידוהי ול דמוע .הנוגה הבושת ששחמ ,היוזב

 רכמנה קלח שקבמו (הדיחיה םעפה וז) הנשה שארל םיגד

 קחדנו ונושל הדח ןושלש ,םיריבגה דחא אב ."שאר,ה םע

 והשימ דוע ,השמ 'ר :ידוהיה החומ .גדה לכ תא לטונו וינפל

 :ול רמא .ףטוחה םמתימ -- ? שאר המל .שארה םע גדב ץפח
 ."בנזל אלו שארל היהנש ןוצר יהי ,גחה שדקתה םע רמול ידכ |

 היהת האבה הנשבש ךל חיטבמ ינא :וצקוע תא השמ וב ץענ

 .גדה םע םלענו -- אתשהכ בז ותוא

 הלודגל ולעש םעה יטושפ לצא םילבוקמ לוז לוזלז יגהנמ
 םהילע חונב ,לומתאמ דמעמל םהיחא יפלכ "תורישע,ב

 ובזעב םיעגפנהו תדספנו תלעותה תרסח הרועכה הואגה

 תא םיקקלמ םהשכ ,רבשנה םבל םד יתתוש ,"םיעוצפ,

 .םהיעצפ

 השרובב םיזירחמ

 .יישרומרמ תריב,, טגיסמ השרובל ואבוה םיריש הברה

 הכותמ המיקהו לארשיב םאו ריעכ התיה העודיש וז ריע
 םדא םימיה דחאב החריא ,םיליכשמ תצקמו ח''ת ,הרוצ ישנא

 לוק ול תויהבש םייטויפ תונורשכ לעב ,היצילגמ הילא דריש

 ,בילטוג בייל שריה :שיאה םש .תוניגנמב ויזורח תא הויל האנ
 דיסחה,,) "ויחישדוד,,ו וינומזפ .ררושמ ויצחו ןחדב ויצח

 ןחלוש,  רביחש אוה) השרובב םג קוויש ואצמ ("שטיידהו

 תוצמ החוד הז קחשמ .(םיפלק) "ןטראק,, תוכלה "ךורע
 קחשמל ול רתומ "ףודפד,,ב קומיע תעשבש ,"'םאו בא דוביכ,,

 -- רמול ךירצ ןיאו ןפייז וא "בנג,, םשב ודילומ תא תונכל

 תא השרובב ולביק רתויב םלוא .(ודיב ןיחומ ןיאו -- יאמר

 תא וחדיבו השרובל ץוחמ ואבש םינחדבהמ הזירחה תרות

 הלכה תא וביצעה ,הרימא ידכ ךות םוזרחש םיזורחה .תונותחה
 תא וראיפו םירוחבה וירבח תא וחביש ,ןתחה תא ולליהו
 לע לכהו םיחרואה תא וממורו תולותבה תא ורדיה ,םינתוחמה

 וללה :וקסעו ותלעמ ,ותכאלמ יפל שיא שיא ,"הזירח,ה תרהט

 רבדל םנושל תא וליגרהו הפש יקשופ לע ינזרחה םחורמ ולצא

 אל בוש -- הרתוה תזורחמה תעוצרש ןויכימו "םימארג,ב

 לע ודיפקה אל םגו בצקמו בצק ,לקשל לקשמ ןיב וניחבה

 דע התיה הפיכב תלשומ תונזרחה יכ ,הרוצה לע ש"כ ,ןכותה

 ועיגה דע ךשמנו ךראתמו ךלוה זרוחה טפשמה היה םיתעלש

 םינושארה .השרובב וזרחנ טוידה-יזורח םג .ףסכנה זורחל

 - (ןילוגס ינשו תתפ םוקמב ץמק) "תזרח,ה תכממ ולבסש

 םש תאירק היד .תומשה םה "תחדק,, לקשמ לע הלחמ ןימ

 וא הבוטל -- וזוריח וירחא רורגי אלש יתחפשמ וא יטרפ
 .הבוטל םרג ומש ,(םיקסיוש) ןוזירג לוכא - ןבו אר :הערל

 "ועמילקסיוא ךיד לאז 'פ, :ולזמ שבוה ןועמ ש ותמועל

 'הסוכ,, א טפאפ -- ה ש מ .(ןמיפ ךממ רייתשי אלש,, ןיעכ)

 (ךומריש חינת לא) ןראנפא ןזאל טשינ ךיז טפלאז -  ןרהא

 ושרדש דע -- "קיזייא,,ל זורח אצמנ אלו השעמ .ב"'ויכ לכ ןכו

 ייקיזייל, אוה ודקדק דע ולגר ףכמ -- קיזייא -- ש"הוכ

 ,ויאנקמ ול ולמג המכח רבד םדא עימשהב .(םינכ עורז)

 -- טראוו םענייש ןראפ,, :בילעמו ליפשמ זורחכ הזורחת יעדוי

 יפי רובע,, :ומוגרתו) טרא ןקילייה ןפא ןריפ ךיד ןעמ לאז

 -- לטרעוו ןטוג ןראפ .רוביקל הרהמב הכזת -- רובידה

 הרמאה תוכזב) לטרעפ א טימ אליק א ןעמוקאב וטסנגעמ

 עימשממ וערפנש םשכו .עבורו רבש ךל קנעוי -- הכוטה

 ןעגולק זראפ, :םיזורח יזרוח םג וקונ אל ךכ ,תוקרבה

 הזירחה דעב) ועמ א לוצ ליומ ןייד ןיז געמ -ןעמארג

 השרובבו םימיה וכרא אל .(ךכחל קבדת ךנושל -- החקיפה
 תררושמ הדליו ררושמ רענ -- יפוי ירישל ולעתנ יפודה יזורח

 םיזורחב םהיפ ירמאו םבל תונויגה תא םירדסמ וליחתה

 הפונ-הפי ותדיפרש הרישה סלפב םידודמ ,םילוקשו םיבוצק

 היתונליא שורשר ,היאשד קריו היחרפ ינווג לע ,השרוב לש

 הקוחרה תדלומל שפנ תאשמ ףוצר הכותו םירוענ ינב תבהאו

 .הדיחי הנבל םאכ הינבל םהל הפצמה ,תפסכנה

 יברה ינפב ערוכ "םתארי , תיב

 שרדמה תיב :הלפת יתב ינש ויה םידמוע יברה בוחרב

 ןיבמ שישקה ןתיא בצינ עצמאבו יברה לש שאלאסהו ןוילעה

 ונינמ טעמתנ רשאכ .םהלש האריה תיב אוהו ,לידבהל ,םהינש

 תא יברה עיגוה ,ןינמל ירישעה ןורסח ידכ דע ןטקו יברה לש

 ןינמב םיבר וסנכתנ תיברע תלפתל) .רקוב ידמ ךליו וילגר

 יברהש וקספ השרובב ."האמוט,ה תא רבעיו ןוילעל (יברה

 ליברה :והשמ תצקמ ותוא ועיקשמ -- וינפ לע ורבע ידמ

 ויה .ותדימל רזוח וניאו וינפמ ערוכ האריה תיב -- ףלוח

 שארה תא וטיה ,ןוסכלאבו עפושמב ,הדימעב והודדמש וליפא

 אוה עבוט ןכאש והואצמו הלעמל הטמלמ ,םיניעה תא ותאו

 .ויתודוסיב
 הלא לש םתבזכאל הלגתנ השרובמ יברה תאצבש אלא

 ותמוק תא רשימ ,ותופיפכ תא ףקוז הנהו עקוש והוארש

 תביסב תוחסו תוחרופ וליחתה תונוש תועד .יברה אוב ינפלמכ

 ינפמ (א : תובר ינמ שולש ירהו -- ונתיאל רטיסולקה תרזח

 הז הארי תיב (ב ;המחלמה ימיב השרוב תא בזע יברהש
 ועגנ אל ונממ םתאצב ויללפתמ ,םידוהי יתב היה ףקומש
 .רתאו רתא לכב םייוגה טפשמכ הערל םידוהיב םעפ ףא

 לאומש ,םיחאה ינויבא ןימיל דמעש חלגה לש ותוכזב (ג

 תוגג לע םינבא קורזמ לארשי ידלי תא ואינהו ס'ןמחנ המלשו

 .ויתונולחו םתיב
 (השרובב ןכוש יברה דועבו) דלי ודועב תורושה בתוכ
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 רדג םא יכ עקש תיבה אל אלא םש והשמ עקש ןכאש אצמ

 התמוק הבוג תא החפיקו הדריש איה -- ותבבוסה םינבאה
 : דואמ טושפ ןפואב -- + וז הדבוע העבקנ ךאיה .םימיה תוברב

 הז ןג יצע לש ויתוריפ תא הז (דלי) םדא היה דמחמ
 םשש םילושכמה .תונוש םיכרדב םהמ ךשמו םהירחא ךשמנו

 היה ודבל אל) םינטקה םיפטוקב ויבלכ יוריג ,וכרד לע רמוכה
 תביחס -- וליעוה אל תולובחתה ראשו (הכישמה השעמב
 ןיב .דירפמה ןטשה ,ישארה ענומה .הכשמנ הדמחה ירפ

 רדגה -- םינטקה םיבנגה ןיבל חלגה שוטרוב לש ויתוריפ

 הקרפל ןתינ אל -- "איה םינבא לש רדג םתס,ו ליאוה .התיה

 םיסנכנו םישרק וא שרק םישלות :ץע-ישרק לש םע תושעכ

 הטונה ףונה תוריפב וקפתסה ךכיפל ,םהלש ךותבכ םישועו

 | .םיברה תושרל
 תא קר הכ דעש םיצעה :אלפ הז הארו -- םויה יהיו

 לעמ תוריפ רשהו ךולה \ ,םיכלוה תוארל הכז םהיתורמצ
 -יסגאו םדוא-יחופת ינועט םהידב תא ול םיטישומה םיפנעה

 םתוהבג לכב וינפל םיפשחנ ,רדגה לעמ לוכת-יפיזשו םתכ

 ,םתחתמ רשא לכב תופוצו םשרש דע םתוא תוקבוח ויניעו

 --  וביקראש תולבונבו ועילתהש םירשונבו ובהטצנש םילעב

 ךרצוה םינפלש רדג התוא .וינפלמ המצע תא הכימנה רדגה

 תצורמב העקש -- הנגב תוזחל ויניע תובג תא םירהל הז םדא
 הלעמו ומכשמ אוהו ,ויניעמ הטמל תחנומ והירהו םינשה

 הצר : בגא .הילע הרזגנש העיקשל היח תודע -- הנממ הובג
 ול ולגתנש תוריפהמ -- ויניע הארממ תונהיל הז םדא

 תא ףינה רבכו םיצעה תיתחתב םירוזפו םיחוטש םיחנומה
 וינפל הלגתנ דימש אלא רדגל רבעמ ודימעהל ידכ וילגר

 בלכ לש תופושחה וינש -- אוהו -- דואמ ארונ ,והשמ דוע

 ופרטל ןמוזמו ןכומ בצינ ,תומצעל דירחמו הארמל לודג דיצ

 ? ונממ ומד תא עבתיש לאוגה והימו -- ורשב לעו ורוע לע

 לש ויתועתלמ ןיב ועסתשנש םרטב וילגר תא ומצעל בשיו

 .ונגמו ורמוש ,חלגה לש ורבד השוע זלה ןושל ץרוח

 םימולע ינב תרבחב

 הז תא הז םיריכמ םתויהב (עמשמב תורוחב םג) םירוחבה

 תמועל .ומוקמב אב ידדהה לוזלזהו םהיניב דובכ גהנמ וגהנ אל

 לש הבר הדמ וניגפה ץוחה תחרוא וא חרוא אובב ,תאז
 .הלכשה ןב רענ השעמ ,םמצע וגיצהו די וטישוה ,תוינרדומ

 םלועה,מ הבשש הרענל תוארהל הצר "ינרדומ,, רענש עריא

 וצחלב הבר תויטנמרש הליגו השרוב םרפכ ןמלא אלש ,"רואנה

 חוספל וילע התויצ ותורובש אלא ,הצובקבש תורענה לכ ידי

 הריעהב התרבח ןובלע תא דימ העבת תחרואה .ןהמ תחא לע
 היואר הוח תב לכ אל :התיה ןצחשה תבושת .והשמ חכשש

 "רילבק,ה תא תחרואה הבזע זגרנ "סוורעס,,ב ,ידי תציחלל

 .תורוחבה רתי -- התאו ,םוקמה תאו

 רוב ,םעה יטושפמ רענ לשכנ ל"גה יליואה הוחמה םא

 לזלזל ףחדהש חיכוהל ינש הרקמ אובי -- הלודגל הלעש

 שנ-רב ןיב ןיחבמ וניא "החידב תושע,, ןעמל ליפשהל ףאו

 ורצי -- ורבחמ לודגה לכ,, -- הברדא ,ליכשמ םדא ןיבל קיר

 וטישוהשמ .רענ הז היה םעפה ,חרואב השעמ בוש ."ונמיה לודג
 ןיאדוהי ןירבוג ךרדכו יתרוסמה "םכילע-םולש,ה תא ול

 דח גצוה ,ןיאנרדומ ןימלע ךרדכ ,גיצמה םש תא ופיסוהו
 ודיל ודי תא עקת הלה .הלהתל עדונו ליכשמ רוחב ,אירבחמ

 לכל ודי תנתמב ,סומינ םשל ,ךישמהו ומש תשיחלב גצומה

 ופכב עגנו חרואה ינפב וגיצהש ורבחל עיגהשמ ,וילע םיבצינה

 תרוסמ יפל ,תודמ בר "ינקשיי,, ונזא ךותל שחלו ףיסוה
 .ותמשנ קמוע דע תבקונו תדרויה תיסיסעה התפשב השרוב

 םוחתל ץוחמ היה הז -- ויגפ לע הילשה הכפהנ "דבוכמ,,ל םא

 .תורה סגו יטנגיליטניאה בילעמה לש ונינע

 השרובב תקולחמל המרג איה ףא סנה לעב ריאמ 'ר תפוק

 ידיל ועיגה (1905) ה"סרת תנשב .התיה טגיסב הליחתהש

 הרצח הלטנ יברעמה תא -- םירוזא ינשל שרומרמ תקולח

 ותושרל וריבעה יחרזמה רוזאה תאו םואבלטייט תוריומדא לש

 לע הנוממה .השרוב םג התלע וקלחבו ,ץינזיומ יברה לש

 .גרבנזור שובייל 'ר הנמתנ השרובב יברה םעטמ שרומרמ ללוכ

 ,ל"ז ןבא בקעי הה קעוצ השרובל החצנהה ד"ע םיחוכוב

 םילועה ינושארמ ,הביחבו דסחב יאלקח ,בקעי הדש שיא
 -- םכנורכזמ רובעי אל השרוב םשש םתא םיצור :השרובמ

 עייסל ןכומ ינא ,לארשיב תיאלקח תובשיתה ומיקהו ומוק

 ."השרוב רפכ,, םשב הוארקו -- םכדיב

 הכומנה התמוק ללגבש ,"הסורטיק,,ה תרג רדנס לש ומא

 לחהש ,תרמוא התיה ,הנטקה -- "הקיטיטימ,, התוא וארק
 זאש ,העשה תא ןווכל תעדוי הניא איה רופיכ םוי ברעמ

 .העש ןיא -- ארקל לוגנרת ןיאבו םילוגנרתה תא םיטחוש

 לבא -- הקלופ ותחפשמ םש ,"ס'לדיא-ליכעמ,, היה ומש

 ןכסמ הכז ךאיה ."רענעגושמ רעד ליכעמ,, והוניכ הנכ
 ומעט תא רמול לכוי אל שיא -- !הז ץקושמ ראותל הז
 דביא אלו חקיפו ןדמלו לדו ינע ותויהבש רעשל קר רתומו

 םיאכלחה ךרדכ ,םירחא ינפמ לטבתה אלו ומצע תרכה תא

 אל וימימ םהמ הנחנ אלש) םירישעה ןובשח לע חדבתהו
 וניאו שפיט וניאש הזכ םדאל .(עבק תאנה אלו יערא תאנה

 ,ול תתל "םיכירצ,, םש הזיא -- ותעד לע דמועו הפונח גהונ

 קידצה ןעמל .הנקת ול ןיאש יוניכב ומש תא ושיפכהו ומק
 אוה דמולש וילא וזעלו לוועה תא ולידגה ,םתגושמ תא

 הלילעה תא .ל"ר ,שאר יוליגבו םיידי תליטנ ילב ארמג
 םלושמ ,הלוחה ונב לש ורבח יתויהבש ,ינא יתכרפה תבעתנה
 לכימ 'ר תא יתאצמ םנמאו ותיב יאבמ יתייה ,ל"ז עסיז
 ותפכו ארמגה ךותמ ארוהו ורדחבש רוקה תמחמ ותטמב בושי

 םדאל חבשל ןויצ הז "עגושמ,, -- הזמ ץוח .ושארל השובח
 .חמ ףירח

 רמאמ ןייצל עדיש היה קהבומ חת ליכעמ 'רש אוה ןוכנה
 ןיינמ עדי אל שיא ,"ייניס, שממ ,הרושהו ףדה יפל איגוס וא
 רתויב תורקיה תופורתה תא הנוקו ותיב ףרט איבמ אוה

 לע רבגתמ דועו תומצעה תפחשב הלחש ונב עסיז רובע
 היה גהונ .החיש ותא םירשוקה םע חדבתמו ושפנ תקוצמ
 רמול השק ."םת וניברד ןילפת,, תא יתחכש אל םא ינלאשל

 ,עגנימ ותשא .תואיקבבו תופירחב ול המוד השרובב היה םא

 הלדיגו לארשיל חתלע ותב .התיה ץמייטש ריאמ-םייח לש ותב
 .הלש אינסכא לע הרותה הרזח יכ הרותב םילודג םינב
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 תוולשב הב םיבשוי השרוב ידוהי תא דירפ המלש הארשמ

 ;םירעוסה םימיה םהילא אוב םרטב ,רבד םילכמ ןיאב שפנ
 הלמה שוריפ והמ םיעדוי םניאש םקלח ירשא :ךויחב ריעה

 ביתנ םיקדובו ויה םכרד םיבשחמ ךכ אלמלאש ,"םורגופ,

 ,רעונה ינב תא םתואר ידמ לוטיבב םיכחגמ ויה אלו םמלוע

 םהישעמ תא םינווכמ ,םשפנב ןניק אירב ילאיצוס שוחש
 .הנויצ הלועה לועשמב םהייח םתוחרא םירשימו

 אוהשכ םעפ ויבא תא עמש דלי ותויהב רגרבצרו לקנעי

 םיכלוה םיתעלש עדי רענה .יברה לא אוה ךלוה יכ עידומ

 ,וילע תונולת לבקל וא ןנואתהל "יבר,, ארקנ אוהש דמלמל

 - ול סייבר ינשו -- השרובב יברח םש ול ריהנ םגש אלא

 רע סאו רד -- יבר הזיאל תיתודלי תומימתב ויבא תא לאש

 וא (דמלמה) דמולש הז) טשינ טנרעל סאו רד רעדא טנרעל

 .(דמול אלש הז

 .:רשב הלכוא :תרמאו

 הואת רשבב םשפנ הקשחש םירענ לש הרובחב השעמ

 םהל דגוה יכ ,הניטניפל ולעש ,בא שדוח לש םימיה 'טב

 רשב תליכא רוסיא םיאירבמה לע לח אל הארבהה תיבבש

 מ"ק רשע דחא ךלהמ לגרב וכלהש תמחמ .םימיה העשתב

 םעיגהב (!ןלנמ ףסכ -- התיה ילמלאו התיה אל הרובחת)

 לש הליבהמ הרעק םנחלוש לע ולעה -- םירהצה רחא םשל
 דעומ תא ורחיאש -- הפירח הזנירב תדקונמ הירט השילוק

 .רשבה ילכאמ תשגהח

 "הבר אנעשוה,ו שוטרוב

 םיפעוזה וינפ דגנכ יתדמעוה םיפעוזה ותסה ימימ דחאב

 ינעיתפהש ,ןוילעה קלחה לש ורמוכ ,שוטרוב חלגה לש

 םיווצמ םידוהיה ירענ םתאש ,גחל םיארוק ךאיה :ותלאשב

 לילב ונגהנ גהנמש) יתארי תיב תא בבוסה ןגהמ תוריפ בונגל

 ויסגאמ ףוטקל םילודגה לש םילהת תרימא תעב הבר אנעשוה

 לע ,וב םקנתהלו "רטסיולק,ה סדרפ לש םילודגה ויחופתו
 .(ןוילעה תסנכה תיב ,לידבהל ,ונכשל וסחיב תינצחשה ותוריהי

 ול המ) .ןוהמתו דחפ הלוהמ הונעב יתינע "הבר אנעשוה,

 ? הז "הבר אנעשוה,, לח יתמו .(הפיה ונגחלו הז תד ןהכל
 .הברעה טוביח םוי לש ויתויתואמ תצקמ ומקעב לואשל ףיסוה

 הניכרב יל הדוה רמוכה .ול םיתרסמו םימיה תא ימצעל יתינמ

 ברעו יתש הריבעהו ודי ףכ םירה ,וסקנפב םשר ,השודק לש

 ונתכלב הבר אנעשוה לילב .וכרדב ךישמהו -- והזח תיב לע

 היסנכה ןגב ,"דבענה ןליא,ב תומש תושעל המימי םימימכ

 םיבלכ תתיכ םייניש ףושיחו ןושל תצירח לוקב הלביק ,ונינפו

 וניסיכש םימשה ןמ התיה הרזגש הארנכ .םייח ונעלבל םיצפקמ

 יב התיהש תוזיזפ אלמלאו ,ינלישכה יפ יכ ,םקיר ובשוי

 .גחה ירחא דע תיחדנ הרזגה התיה

 שובייל 'ר ,"הנרובדנ,, תיב תחפשממ השרובב היה שיא

 קוסעל ול עיצה והשימ .רחוסו חלוממו חקיפ ח"'ת ,ומש רפייל

 "ירא 'ר הנע ,ןוכנ -- .רתוי םלתשמ הז יכ ,"תויבר,ב

 קוקז יבר לכש תודחיתהה תעש ינפמ ינששח אלא .שובייל

 אובי (ונושלב ,ןע-םלוגראפ) "םידוחיי דחימ,, ינדועבו הל

 שמתשה אל אוה םאש אלא .ךילטיוקה תועממ ינרטפיו ישמש

 דוחייבו וינב תאז ושע -- הנרובדנ תיב ירומדא לש אגתב

 סדרפ עטנ ראווגנואבו ,להרשאוומ ר"ומדאה יצרעב 'ר ונב

 דוע םיכלומ םארו םינבב הכורב התיהש ותחפשמ תא .םינומר
 דסימ יל'יכדרמ 'ר יאצאצ גהנמכ ,ותכלממ לע שיא שיא ,וייחב

 .ץיבשואב הפסנ ,ףירחו לודג ח"ת היהש יצרב 'ר .תלשושה
 .ץראב םיאצמנ םהמ ,הגירהה איגמ בושל וכז וינבמ םידחא

 םדא ומש לאירזעו אוהה הריסנה תיבל היה ץורח לעופ

 ץבתשהו םיצעב איהש הכאלמ לכל תונומא םידי לעב קזח

 ומעפל תונויצה חור לחתו םויה יהיו יתשורחה ףונב הפי

 --  תובר םינש ורבע אל .הצרא לעיו ותדובע תא בוזעיו

 ויצעל האצי השפנו הפונו הרסנמה לע עגעגתהל ליחתהו

 תרסנמל רשיה דעצ תבכרה ןמו השרובל דריו -- וישרקו
 ונתנ ותדובעב םילעבה ותוא תוארב .הדובעב לחיו רטכורפ

 .אימד האדוהכ הקיתשו -- רבד ול ודיגה אלו םולש ול

 ושיגרהו םתכאלמב הרומג תוריחמ ונהנ הרסנמב ,םילעופה

 םילעבה םהל ושחרש ברה ןומאהו ,םהלש ךותב םישועכ

 אצוי .ותדובעב שיא שיא תונמאנב םהל ומלישש ,םלתשה

 ואנקב וידיבעמ םע הביטה אל וניעש דחא היה ללכה ןמ

 -תיב עקרק לע וכרד וילגרש עגרבו -- םרשע תאנק תא

 תא העיקפהש םיניכסה תחא לש התונלבס העקפ -- הריסנה

 ,הרוקה רשב ךותב היבהל תא הדיקרמה הנוכמה תושרמ המצע

 הנשנו רזח רבדה .וכלהמב רצע "רטאג,,הו תלכאמה העקפתנ

 לכל תפומו תוא -- הכלהמב הקספ הנוכמהש תמיא לכו

 .התיחשהו הערה וניע תא הב ץענ שנ"רב ותואש

 ויחילשו השרוב לע ותוסח תא שרפ טניוגהש םימיב
 םיינעה ףולא ,רבורג דעו םילדה תונועמב תיב ירוקיב וכרע
 ולאש ,"ותיב דובכ רשוע, תא םתוארב ,םתלאשל .ועיגה
 :רתוי הרצק הבושת הנתינ "!יח התא הממ, :תורצק
 וילכמ לזא םחלהש ,ךכ םנע ןזואה תא רבשל ידכ) .י'םחלמ,

 .(הלוכ השרוב העדי תאו --

 התיבב תוישעה לכ תא התיה הקיספמ ,הלייב ותשא

 ותכלב טנירפה תוצוחב רבוע היה ץיבוקשומ השמש העשב
 הדירטה .םייריכהמ שלוגה בלחה תא וליפא .תסנכה תיבל

 הנה :העבצאב ללומתו ןולחל םתאיבהו הינבו הלעב תא

 ..ךלוה להקה שארה השמ

 השרובב למיירטשה

 וישבוחו למיירטשה לע םיפסונ םירבדמ ונא םירוטפ

 הלעה ובל תחמשו ותנותח םוי דע רוחב .וילע ונרבד רבכש

 הקלומריה ,הפכו תפנצמ ,תעבגמ דע עבוכמ ושאר לע

 ושענ ונממש רמוחה .דמעמהו הנועה יפל לכה ,(עקימראיה)

 וליפאו דועו הפיטק ,ישמ ,דב ,דבל :םה םתלגלוגל םייוסיכ

 --  רמולכ | ,"יסרפ,ה וליפא דרי השרובלש | ,רועמ

 ןוראוצכ ןיבו ,תפנצמ-המ'צוק תרוצב ןיב ,"רענאיזרעפ,,ה

 .םרמצ לע םישבכ תורועמ םג ויה תומ'צוק .רועה תוורפל

 רוטע למיירטשה היה רבכ הפוחה תחתל קוורה סנכנשמ
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 ס'האל-הרש לידייז ןוילעה קלחב דיחיו דחא קר יגרכוז .ושארל
 וילע טיבהו ,למיירטש שבח אלש (לארשיב ורטפנ ומאו אוה)
 ךלה אל שאר יוסיכ ילב ,תאז תמועל .לוע קרופ לעכ להקה
 הקורהו אפורל טרפ) תומא 'דמ תוחפ וליפא השרובב ידוהי
 ,היריעה דיקפ היה .ינמז ןפואב ,ללכה ןמ םיאצויה (םתיבב
 לע ודקפב לזיר בקעיו דרשמל ותסינכב ועבוכ תא ריסהש
 ההיכ אל שיאו ,תינויצה המישרה םעטמ טנמלרפל תוריחבה
 ,םידוהיה ראש .הז םויב וב ואר "תוכלמ ינוניג,, ירהש ,ודיב
 הררשה ישנא תא םכריבב ,םשאר לעמ םהיעבוכ תא םדירוהב
 המודכו טפשמה תיבל ,הצעומה תיבל םתסינכב ,םילודגה
 שאר יוליגב ולשכנ אלו םשאר לע הקלומריה הרייתשנ --
 .וי'ח

 ..תחא השאב םישנא ..העבש וקיזחהו

 ,"המכח,,ה ותב ,הציג לש היתורעשש ותוארב ,לאקזח ותוא
 רוחבל האישהל תלחותה ןמ שאיתה אל ,תוניבלמו תוכלוה

 :אבנתמו ךלוה היה ךכו .הבוט הסנרפ לעב ,רדוסמו האנ
 אמצ אלו םחלל בער אל ,ץראל בער דריו םיאב םימי הנה
 ,ןולח ךרד ורבעו םירוחבה ואציו ."תולכ,,ל בער םא יכ םימל
 (ןעלרוא) ומהגו הרעש תקרוס הרענ תומד הציצמ ונממש
 ייה : ורמאו ףרוחה יחריב ןובערה םתוא ףוקתב םיבאזה םתואכ
 ךשיבלא המקר .ילע ךרוסחמ לכו -- ןח תרענ ,יתנאל יל

 םינינפ סיבשו ךדי לע תעבט הנתאו שחת ךליענאו
 ,יאוב -- ךראוצ לע בהזה דיברו ךחצמ לע לכיטנרעטש)

 תחת חחש הבגש יתשא הוחו ינא םג הכזא זא !הלכ ,יאוב

 הבוט העשב ,התפוחל הציג ונתב תא ךילונו היתוגאד דבוכ
 ארוג ,רחא דעי יכ ,הפוחל הלבוה אל הציג .ןמא ,תחלצומו

 .שונא ילדח הל ודעי דואמ

 (6:ו .רב) ייחחנמה תלפתב ריהז אהי םלועלו,,

 ונב תא ררחשל תונבהמ שקבמ ףלוו

 החנמה תלפתל

 'ר לש ותיב ינפל רבוע ףלוו 'ר לש ונבו םויה יהיו

 לעו שפגו בלב ינויצה ,דמחנו םיענה רגרבצרו לשריה

 ןהיתורבח ,תורוחב לש תכ תבצינ ךרואמה (לקירב) ןורשגה

 דועב + ןהילא שגי אלש -- רענה השעי המ .ויבא תונב לש

 דעוצ ףלוו 'ר הארנ קוחרמו םויה דר ,םהיפב םילטבה םירבדה

 .טופטפה םוקמל ברקו ךלוה ,תסנכה תיבל וכוליהב תודודמ

 לש הזכ "דבכנ,, דמעמש ןתעדמ וניבה ויה תומכחש תורענה

 הברת לא, אנתה תצעל הטונש ןמיס לכ הארמ וניאש ,ונב

 ןרבד לעבל הנרמאתו אבא בבל חמשי אל -- "וכו החיש

 דבלבו החישבש גונעתה לע רתוול ןה תונכומ ברה ןרעצלש

 רתוול לקנ החישה לע :רוחבה ןהל הנע .אבא תא רעצל אלש

 -- הז חקיפ יפמ הז הזחמל הבוגתה לע םג םאה --

 .ןכלו ול ,ורסומ ירבד עמשנו הבה ? ןכנזא רסחל ןתא תונוכנ

 תוכייחמהו תורדוחה ויניעב דצו דצה ןמ ץיצמ ,ברקתמ ףלוו 'ר

 תונבה .םלועל אב אל וליא ול בוטש ,הזה אלפנה ןויזחה תא

 איבהל אל ידכ ,וכרדב ךישמיו רבדהמ םלעתיש ויה תוחוטב

 ,וכלהמב רצע ףלוו 'ר :אלפ הז הארו .הכובמב והשימ תא
 :ןושלה וזב תונבל הנפו ויתפש לע בבלמ קוחצ תב הלעה

 יצחל ינב תא הנררחשו ,תורקי תולותב ,ןכבוטב אנ הנלעוה

 ןכחיטבמ ינאו "בירעמ-החנמ,,ה ןמז רובעי אלש ידכ ,העש

 אל םכתחישמו הלפתה רחאל ןכילא בושי בושש ,הנמאנ
 | .רבד ערגיי

 תצעב ,ץיבוקשומ השמ לש ותמזיב המק תימצעה הנגהה

 םע ביטהו תובר םינש הרייעה שאר היהש מ ,רובאג ורטפ

 זיולק רבושידיזה הל שמיש תופיסאה םוקמו םתנחת ,םידוהיה

 ורטפ) קשנ תאשל םילגוסמה םידוהיה ירוחב ונמנ הירבח לעו

 םהרבא לאומש ,זיירפ שיוייפו לשריה :םהיניב .(םהידיב ונתנ

 סרעזייל הנוח ךורב ,ץמייטש םייח ,ןייטשנבא םלושמ ,סבייל
 .דועו

 ותמיא ליפהש זחופו קיר ,אקניפסמ קיציא יכדרמ דחא

 לרוגו השרוב לע םג ותדוצמ תא שרפ ,שרומרמ ירפכ לע

 ןתי אל םא וילע םייאו ץמייטש רעזול לע לפנ ותונטחס
 ,םהילע התיה ותואגש םיריבאה ויסוסב עגפי ונוידפ ףסכ ודיב

 .השרוב תובוחרב ינדקר ךוליהב ותרכרכב םיכשומ םתויהב
 ידכ ובכרב םיסוסה תא רסאו םק ,ותפצוח תעצה תא ועמשב

 :ול רמאו ויסוסב רצע קיציא השמ ,םרב .םיראדנ'זל ץורל

 רבגתנ וסעכש ןבומ ...לגרב תכלל לוכי התא -- ידוהי רוסאל

 תביסל ולאש זפחנ ץיבוקרמ שריה והארשמ .ץר ליחתהו

 םלשו בוש :ול ץעי יאקניפסה תפצוח לע ול רפיסשמ .הצירה

 תא דחא רקוב םויב אצמת ןכ אל םאב ,קיציאמ ךל חנויו --

 ירוקעו ןושל יתורכ -- ךתוורואב םיטוחש אל םא ,ךיסוס

 שרוד תא ןקת אל שריהש רבד היה אל .יאדוב ,תוסרפ

 םיטפושה חכ ששת טפשמ יתבב וליפאו הבוט הצעב ותרזע
 תצע הדבאו לכש לדח םינטחס לומ קרו -- ויתונעט ינפב

 .ותמכח

 לבוס וניאש לרעב היה ,בל בוט ,םימתו טושפ ידוהי

 היהש ,רבדה עריא הנהו .םייוגל םישענ ונא םא וליפא תולווע

 הנממ ונקש וינזאב הננואתה היוגש ,םוי לכבש םישעמה ןמ

 ,היכוב התוא הארשמ .ש"יי קובקב דעב התורכיש תעב ,הדש

 דיעהל עיצה ומצע תאו טפשמה תיבב הנולת שיגהל הצעי
 ףסכו םיבר םימי ךשמנ וכרדכ ,טפשמהו ליאוה .הרובע

 ידמ לגרב ךלהו םק -- ןיא טפשמה תיב דע ךרדה תואצוהל

 קספ העמש תילרעהש .טפשמה םשש ,הבישיו דע עובש

 לכב םיספות ןינקו הנקמש טפושה יפמ שרופמ אצוי הניד

 אצתו -- ףסכ הושב הלביק אלה ,הרכממ ףסכו איהש הרוצ

 .ושאר לע ידוהיה דעה ידיו היסכנמ היקנ

 הקלחנ םניגבו השרוב הרטפנ אל םיקידצ "ו"ל,מ םג

 תא הלביק תיצחמ לכ .(רשגה י"ע אל) םינשל השרוב

 םייח רתלא 'ר ותקדצב ןגה ןוילעה לע -- הלש קינ"ול,,ה

 .דמלמה שריה יכדרמ 'ר ורשיב הסח ןותחתה לעו רלדנסה

 ןכל יולגבו רתסב הב הגהו ותרות תא ריתסה אלש ןושארה

 ותשא "וקוזירש,, דובכ-יא ...ב ומלועל ךלהו וימי ורצקנ אל

 הרובקה דעב קלסל הילע לטוהש םוכסה תא םלשל הבריס

 -- ברעה דע לפשה םלועב "אשידק-ארבח,, ישנא והובכיעו

 .הלעב לש ופוגמ הילע ביבח הנוממש ותשאל וענכנ זאו
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 תילעבש ותנפ הראוה הלילבו תוקונית דמיל םויבש -- ינשה

 -- וביט עדונו "הלגתנ,,שמ ,הרות לש הויזמ םיריכו רוגתה

 .הלעמ לש הבישיל שקבתנ

 (םיטפשמ) םיסצורפה שיאכ ץיבוקרמ שריה היה עודי

 -- בר ןמז ךשמנש תונוממ ינידב טפשמה בסנשכ םהמ דחאב

 תיבמ רזחשמ .םהל עיגמה תא וישונל םלשל שריה בייחתנ

 ינאש תיפוס טילחה טפושה : הנע -- ויתואצותל לאשנו טפשמה

 :ןילע ורפיס .םלשל אל יתטלחה ינא לבא םלשל בייח

 םנוממ לע -- הנומאב אלש םייוגה םע ןתונו אשונ אוה דועב

 .לארשי שוכרמ ותימרת קיחרהו סח אוה לארשילש

 ,תויכיספ תויעב ןב רענ ,שירדאנל היה ירחסמ שוח

 ותגרוח ומא ול קיצהב ,טטושמ היה םש הינוליסנרת ירעב

 חונש די חולשמ ,חיכשו לק קוסיע ריכה ,אבא תיבמ ותקחירו

 אל םא ןכיהו ,ודצב ורכשו םינותע תריכמ אוהו ועצבל

 םיגוסה לכמ תע יבתכ ףסאו בבס -- השע המ 1! השרובב

 .התיבה בשיו תוליבחל םזרא ,םיכרדה ידצבש םילסה ךותמ

 ירכוממ דמלש רבד ,םיכרד תותמצ ינשב רחב ותדלומ רפכב

 םישגפנ םשש רשגה ינפל : םהו -- ותולג םוקמב םינותעה

 -סיברהו הלשזישטה בוחר ,ןותחתהו ןוילעה -- תובוחר העברא

 תמקעתמ םש לוקעב ןוילעה בוחרה עצמאב -- הינשהו סאג

 הפרשה הרצענ וז תיוז ןרקב) התורשי תא תחנוזו ךלמה ךרד

 שירדנאג אצמ םשו (השרוב יתב בור תא הלכאש הלודגה

 םירההמ םידרויה םייוג :וינותע תריכמל תילאידיא הדוקנ

 םניאש) המה םהו -- םתרצות תא רוכמלו םהיתוינק ךורעל

 ינותע לש םיילאיצנטופה םינוקה ("ףלא,, תרוצ םיעדוי

 תולוק-ילוקב זירכמו ברע דע רקובמ אוה דמוע .שירדנאנ

 ,םתנש םהילע הרבעש םינותעה לכ םשב ארוקו חווצו חרוצ

 ,הרושימיטו רמטסו טגיסו 'זולק םירעהמ קיתעהש המגודה יפל

 ,ןבומכ ,ורכממ ףסכ ...וידודנ ימיב טטושתמ היה םהיתובוחרבש

 רכומ ןכאש וילע הדרי הבוט השגרה לבא ,ודי הגישה אל

 לכ םהב אניקש ,הנידמה ירעב ויתימעכ ,אוה םינותע

 .םתכאלמב םארש תמיא

 טפשמב אלו רשוע השוע

 תלעב -- רקיעבו בל תרוצנו תיחקיפ תחא השא לע
 לצנל בטיה העדיש השרובב םירפסמ ,חתופמ ירחסמ שוח
 שקבל ואבש םייוגה תא התיה הליצמו הלצה םינועטה תא

 םידרויה תושרה ישגונ ידימ ץלחיהל דציכ ,היפמ הצע

 תוברתמה תושיגנ .ךלהו ולבו הדנימ ,תונונראו םיסמב םהייחל
 תועשה ןתואב ויה םינפנ שפנה ירמ .ףופ םהל ןיאש םימכ
 ךונח 'ר לש ותשא איה ,המכחה תשא לש התיבל תושקה

 ,הגיזמה תיבל םירסו תולעמב ויה םילוע .המש םירמ ,רגרבצריו

 האיצומה איה םירמ יכ ,םרעצ תא םיחכושו םניע סוכב םינתונ

 תכפוש איהו הינזאב ובל תא ךפוש יוגה .םהינפל האיבמהו
 םירבד ובל לע תרבדמ ,האולימ לע תדמוע סוכהו שייי

 -- ושפנ תקוצממ ותררחשמ ,ויתוגאדמ ותקלסמו םימוחינ

 .ויתואלחנמ קלחמ]

 "לוחכ הברי ...ונערז

 אל םישדחו ולקלקתנו וטפרתנש םיילענל רלדנס דחא

 םירפסמ .השרובב היה -- הרוחסה תינקל ףסכ ןיאמ ,השע

 תירחש תולפתל דבלמ ,ותיב חתפמ וימימ אצי אלש ,ויה

 ,םיזפחנ םידעצב ךלוהו סדהמ היה זא .ישש םויב קר ,תיברעו

 םייחבטמה תיבל אבו רהממ ,רחא ונמדקי אמש ששוחש ימכ

 תחאב ול ןיתממו חנומ וללש תא אוה אצומ םש ,רשגה דילש

 ינבו תוביק ,םישבכ ישארמ םיעוטק תויפ ,זילטאב תונפה

 .םרושת אל הנוק ןיעש רקב יברק ינימ לכו תואירו םייעמ

 םיימשה ןמ ול ונמיז ותיבל אובמ ןמצע וטעימש םיילענה לומ

 ,היריעב .חווצ ללוע המע ןיאש הנש התצי אלו םידלי הברה

 הנש ואוב ידמ ,םיצצולתמו ויה םיחדבתמ םושירה תקלחמב

 יאצוי תא םושרתש איה ונתצע :שדח דלונ ךר םושרל הנש

 .הנשו הנש לכ ךמצע חירטהל ךרטצת אלו תחא תבב ךיצלח

 "תיתח -- ךמאו ירומא ךיבא.

 ,רחבנה םאצומ לע תחנב םינגומתמ השרוב ידוהי דועב

 תובא לע םיסחיתמ ,רוהטה םרוקמו םודקה םתבצחמ רוצ
 ול תויהל םייוגה לכמ הב רחב ארובהש ,תשדוקמה המואה

 רופא םויב הנהו -- ותלחנ לבח ,םימעה לכמ הלוגס םעל

 תא ףטוע ךימס לפרעו ותסה ימודמדב םנמונמו לפא ,דחא

 םיטילבמ םיתבה תונג קרש והסכמ יערקב םידוהיה יתב

 לודג ןעדי לש הרומחה ותומד תרקדזמ םהיניבו םכותמ םמצע

 יטפרקה רוזיאה ידוהי רובע ודיב הנתמו םימעה תודלותב יקבו

 תעדל תאזו .םתרוכמ ץרא לע הרושב ,וכותב היורש השרובש

 םה םדיב םהיסוחיי ירפסש אלא ןיסחיתמ םתס אל השרובש

 וניתובאש רורבו שרופמ ,וב תורחו בותכש שמוחה רפס אוהו

 .בקעיו קחציו םהרבא םה
 רפס תכרדהב ,םיטפרקה יקמעב ונתאנהל ונא םירייסמ

 חרזמהש לקדחהו תרפה תעקבב -- ותרזעבו ונלש ןיסוחיה

 תחטבומה ץראל ואיבהלו םשמ ןושארה וניבא תא איצוה ןעמל

 יררהמ דמולמ ,םימרכה לועשמב ןטשכ ,בציג ונתמועלו

 ןכושה ידוהיה לש ותדיל שרע תא ריבעהל טילחמו היניטנומ

 םימרוזה תורהנ ,םירהנ םראבש רענש תעקבמ ,השרובב

 םהו -- םירחא תורהנ ינש תוברעל ,טררא ירהל םודרדמ

 ותבית החנ םהילעש םירהל ןופצמ םיחיגמה ,הגלווהו ןודה

 אוה םידשכ רואמ םהרבא אל .לובמה רחא ךמל ןב חג לש

 אל ףאו םדילומ ררגמ קחצי אלו השרוב ידוהי לש םהיבא

 ,ויתועורז לע םחקלו םכשמש לארשי אוה לא תיבמ בקעי

 -- םמאו (רעטאט) ירדק םהיבא ,םירתתה ץראב םתרוכמ יכ

 לע שיאו ותגילממ לע שיא ,הולשב םיבשוי םה דוע .תירזכ

 רזוגו הנש אלו ארק אלש אב הז הנהו -- ולש יאלמה םחל

 הקוחר תמאהש וירפס תצע יפ לע טילחמו ומצע תעד לע

 םידוהי םניא (םהבש הנושארה השרובו) שרומרמ ידוהיש ,םהמ

 ךשוממ םעמ,, םירורג םירג לש םהינב-ינב םא יכ ,הדילמ

 .לי'ר -- "האלהו אוה ןמ טרומו

 יורש היהש ("טומ,, רעד) ריאמ ומשו השרובב היה הטוש

 םדא אצמנ אל םלועה ןמ רטפיל ותעש עיגהשמ .השא אלב

 םלועה ןמ ותכל לע רעטצהש ימ היה םאו ושפנ וילע םגעתש

 רסחת הלעמו םויהמש ךכמ העבנ רעצה תביס ירה ,,לפשה

 ךרדכ ,ונובשח לע היה ץצולתמש ,וגעל יציחל הרטמה ול

 ןוצל ידמוחש אלא .םיטושה לע םיחדבתמה תונרק יבשוי
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 רורב .םייחה תא וב חדבל ידכ ותומב ועייתסנו ומכחתה
 החיש המייקתנ ןכו הציקע אלא תויהל לוכי וניא הז חודיבש

 ריאמ ,לדיי ,תעמשה :קוורו יושנ ,םידדוחמ ינש ןיב תינצקוע
 לכ וילע וגאדי -- תמש קוור :ןניטקנו -- תמ הטושה |

 בישמ -- תרחא הסריג ילו (םה ףא ותומי אמש) םיקוורה
 לכ וילע וגאדי -- תמש הטוש -- יושנה ותימעל קוורה

 .םהירבד םינווכמ ךליאו -- םיטושה

 ידיינד יסכנ לכו היה הסנרפ לד (יציפ) ןוורפה זויצ-ןב

 רשב ,םיציב ,תוצונ םתעשב ול ונתנש םיזווא תקהל -- ולש |

 יבושח ינש לש םעסמ רבד עמשיהב .דועו ןווירגו ןמושו

 ףסכ תא ררצ ,םיזוואה תא רכמו םק -- לארשי ץראל ריעה

 רמא -- השרוב ידוהיל המדא ונק :םיחילשל ואיבהו םנוידפ

 : והולאש ויזווא םע התיבה וזפחב) .ויתועמ תא םדיל רסמו

 חלוש ינא :הנע -- .םיזוואה ףסאיה תע אל לודג םויה דוע
 ןיב התיהו לארשיל התלע הבוט ותב) .לארשי ץראל יזווא תא

 .(ןורכזה רפסל התמורת המירהש םינושארה =

 "ויכינח תא קריו,

 אל הארנכש רזייל השמ 'ר ומשו השרובב היה דמלמ

 תובא ..לשמה ..םכל המ, לאקזחיבש קוספל וימימ עיגה

 לש וקוספ תא אל םגו ,"הניהקת םינב ינשו -- רסוב ולכא

 (טכ אל רי) "!וינש הנייהקת -- רסובה לכואה .., :הימרי

 רסובה תליכא תא םינבה לע ללגו רדסה תא ךפה ךכיפלו --

 םתא :וידימלת לע החיטה -- השרוב לע האבש הרצ לכו
 הרקמ לכו הלקת לכו הלחמ לכו עגנ לכו !רבדב םימשאה |

 םתוא ךפשו רזייל השמ 'ר םק -- השרובב עריאש רוהט אל

 .םידחופמה ויקדוד ישאר לע

 ..הלגמה תאירקב "םיאצוי אל יתמיא

 הלגמה תא ש"הוכ ארק השרובב יחרזמ יריעצ לש ונינמב

 האירקה עמש עיגה ברע ותואב דועו -- תידרפסה הרבהב |

 העיגהב וז העומש -- ברה ינזאל תינויצה תידרפסה הרבהב |

 יללפתמ ואצמ רקובב .םירופה תחמש תא ול הלבלב ברה ינזאל
 ,תסנכה יתב תוריק לע קבדומ "ארוק-לוק,, ןורושי תדע להק

 אצי אל -- תירבעב הלגמה תא עמשש ימ לכש רמואו זירכמ

 יפל ,ש"קמ שיקה ילוא -- ? הז ןיד ברה חקל ןינמ) ...ותבוח ידי =
 ,("שוביש ירבדמ רהזיהל ךירצ,, :ב"פ ש"ק תוכלה ם"'במרה

 ...ילוא

 הצעומל תוריחבב הלשמ המישרב םינויצה תאצב םעפ |

 ינקז וביכרה "םיצקש,ב םחליהל ידכו (הירלצנק) תימוקמה =

 תורצ ול םגש ,רפכה ידבכנמ יוג םע תפתושמ המישר םוקמה =
 םיסכטמ יחרזמבש ךות .(תואכרימ ילב) ולש םיצקשה םע

 רביחו חור ראש לעב דחא םק -- תורחתב דומעל ךאיה הצע

 "היציאידויוג, הל ארקו (תוחילסה ימי זא ויה) "החילס,
 .םתופתושו םידמעומה תא געלל םש הב ,(םידוהי-יוג דוגא)

 ,םהידי תא םיקיתוה וכשמ החילסה הטשפש קוחצה תובקעב

 .םלועה ןמ הרבעו הלטבתנ המישרהו הליבחה הדרפתנ

 הרמגו הצילפוטב הרשכה השע ןייטש לשיפ םירפא

 תיב ךפה וירוגמ רדח .הביבסבש תורסנמה תחאב השרובב

 תוארממ תונומת וטשקתנ ויתוריק : השרוב יחרזמ יריעצל ףינס
 יהיו ,ב"ויכו םירכא ,םילעופ ,תובשומ ,םיינויצ םישיא ,ץראה
 רוקיב יסיטרק םימיה גהנמכ ,ןימזה ונוכסחמ .ךירדמל וירבחל

 -- לשיפ םירפא (תומימת תצקמו הואג בוטרוקב) בותכ םהילעו

 טגיסל ורובע עיגה סקיפיטרסש םירפסמ וירבח .יחרזמ ץולח
 וחקלו ותוא ''ומצעל ריאשה,, יחרזמה ילודגמ בר םש תויהבו
 ךרפ תדובעל םיסייוגמה םע אצי לשיפ .היברסבמ ובורק רובע

 .הפסנ םשו הילודופב

 אתאמ ינב לע םיחר היה אל תיכומה ברה

 תותבש יתשב רעונה ינב תא חיכוהל ברה היה ליגר
 תא היה אשוג ןהב ,"הבוש תבש,ו  "לודגה תבש,, ,הנשה
 ורפיס קר וא רעונה ינב ועציבש רוהט אל רבד לכ .ויתושרד

 ןיידע בשחנ ונימ וניאשב ןימ םירועגה ינב תחיש) םהילע
 ןוילכב היה הפצמ ןטק דוע לודגמל להקה .(תוצירפל השרובב
 יביטמרופניאה רמוחה תא .וז תיתנש-יצח "היצקרטא,,ל םיניע
 השענ השרובבו םויה יהיו .ותיב ינמאנ בר קופיסב ול וקפיס

 התכיח השרוב לכ .ברה ינפל רבדה אבויו רוהט אל השעמ

 ,םיברב םיאטוחה ןולק תא ברה הלגי הב וז העשל הבר היפיצב

 אוה :ברה לש ובל תונידע תא הארו אוב -- הנהו .ותשרדב

 רוזעל ובל ןתיו ןוסא םא יכ אטח אל רעצמה הרקמב האר

 םנוהמתל -- ער דעו בוטמ םהילע רבד אל תישאר .םיאטוחל

 תוטש חור םהילע הרבעש הלא לע ,תוליכר יבבוח לכ לש

 ורעצל ,הלע אלש רבד -- בוט רמגל ותצעב םאיבהל רמאו

 .וידיב

 השעמ ידיל האב אלש הער הבשחמ

 תיבב ותלפת תעשב רמוכל רזוע שמש ,השרובב היה קאיד

 היה לייטמ ודיב הילביב רפס ,"השודק,, יכרצב קסועו ותארי
 .ךי'נת ירופיס םידוהיה תא דמלמו יברה לש "שאלאס,,ה ינפל
 ןהיבא יכרדב וכלה אלש ,הז םימת יוגל ויה תופי תונב יתש

 ןיאש םוקמל השרוב תא ואצי ןה ...היה השודקב אל ןקוסיעו
 תוצוחב הניאריתו םויה יהיו .ץפח ןבלש המ ושעו ןתוא ןיריכמ |

 םג ויה םכותבו ןהירחא םירענה בל אציו ןרדהב תולולכ ,השרוב
 ןהל לפטנ םהמ דחא .םרציב וטפטפ אלש ,ףסויו בקעי ינבמ

 לצא הרבע ןהיבא תיבל ןכרד .יותיפו הביח ירבד ןהינזאב שחלו
 לע וויצ "סירטיר,,ל הכילומה הטמיסל םעיגהב .ברה לש ותיב

 תותרשמש רשפא) ברה תיבב ןהל רבד יכ ןהל ןיתמהל דמוחה
 אצוי -- םיטעמ םיעגר רובעכ .(ומותל "אטוחה,, רהרהמ םש ןה
 החתפ .ואר ךכש םיניעל יוא ...תוצקשה -- ל"ר -- וירחאו ברה

 הנשה תישארמ ונשפנב ונא תואטוח ,ןיבר ןודא : הרמאו תחא

 וניתאטחמ העמק לודחל ידכ התיבה ונאב .התירחא דע
 אלש רעגה לע תוארמ ןה) אב הז הגהו -- ןהילע תודוותהלו
 ..ותדעו חרוקב העש התוא אנקתנ המ) טלמיהל קיפסה

 הצורו (םייח ונעלבתו היפ תא ץראה חתפתש סגל ללפתהו
 רוחבה ,ןכרדל ונפ תוצקשה :ןמורה םת הזב ...ונאיטחהל

 הבהאה הכפה ,תונערופה םוקממ סניו רדגה ךרד ומצע ליחשה
 ורסח אל רזומה הארמה תא וארש םינכשו םישנא .הועזל

 .הריהב האצי הנומתהו וניבה -- ועדי אלש המ .העש התוא
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 -- השרוב לכו לוקח תא ךילוהש םימשה ףוע םהילא ףרטצנ
 םעפה תויהל הדיתעש ברה לש השרדל לחימ םהיניע ולכ

 :העתפה ברה םהל ןיכה םעפה םגש אלא .רתויב תלפלופמ
 .השענ אלש השעמה לע ותשרדב הללמתנ אל הלמ ףא

  "עמשנ,ל "השענ, םידקהש ברה

 מ"היבל סנכנ ("ךילביר,ה תחפשממ) רטכורפ לידנמ

 ברה ול ןיתמה ונוהמתל .םמורמ חור בצמב תירחשב תבשב
 תוריטס יתש וב עקת "תבש טוג,ל הבושתכו הסינכה דיל

 תוחפ הרוצב ברה יפמ אב רבסהה .המל דגה ילבל ,תולצלצמ
 ךדשב םידבוע םייוג ואר םידוהי ,ךתומכש ץגש,, : תדבוכמ

 יתרכהה :ומצע לע ןגמו לידנמ דמוע הכומו ףוזנ .תבשה םויב

 לש וחור התפר זא .אוה והדשב דבוע והירהו יוגל הדשה תא
 ומוקמה בשיו ןפיו -- רתומ זא ,הככ םא :רמאיו ןעיו ברה

 הזמ ועדי אל השרובב -- !תולצנתה .וינפב לצנתה ילבל

 .ךלש הז -- תלביקש המ --

 שויול טושוק לש הדירמב לייח

 .הלעב ליטומל האשינשכ התיה 13 תב תיארלסרבה לחר

 הריכזה הדיחי הנב תדלוה .(טושוק דרומה לש וידודגב ליח)

 ימ הל שי האלהו םויהמש -- ? המל -- התימה םוי תא הל

 יהיו .'וכו "שידק,, תרימאלו התבצמ תבצהלו התרובקל גאדיש

 הרמג ,ךכו ליאוה .אב אלו -- והארקתו 4 ןבכ דליה תויהב םויה

 הנימזהו המק -- ? התשע המ .םידלי לע ךומסל ןיאש התעדב

 לש ותוכזב) םימי הכיראה "סיעכהל,, ומכו ...המצעל הבצמ

 .ריקב הנועש (היפ תעדוהכ -- םוי ידמ התתשש שיייי קובקב

 דע תורוד ינשב ,לחר לש האובל הבצמה הניתמה הרהטה תיב

 רזגנ םולכ -- יחוכ םינבא חוכ םאו : הארקו התונלבס העקפש

 ,המצע תא הררופו הדמע ! ? חישמה תומיל תופצלו דומעל ילע

 םג הלפנ -- הלפנ םויב .םירביא-םירביא הגממ ורשנו וטטומתנ

 .התבצחמ רוקמל בשתו -- הנבזעתו לחר לש החור

 ,תופורת רחסל םג ודי טיו רחסמב היה יקב רנייטש לאלצב
 .הב ףתוש היה ןומולוס אפורהש ,תחקרמה תיבב עגפש רבד

 םע ןיידיהל אפור לש ודובכ יפל וניאו היה רוחב לאלצבו ליאוה

 תבוטל קספ ברה .הרות ןידל הציג ומא תא ןימזה -- רענ

 םגש חכוה -- תינשו רחוסה איה הציג אל תישאר -- עבתנה

 ךכל הייאר "תורשכ,,ה תילכתב הניא תחקרמה תיבב ותפתוש

 ןידל עבת אל ס'ףלוו היח תא .תואכרעב לאלצב תא עבת אלש

 ורבחש ,הל הדמע היחא תוכז ,התיה אטח ותואב איה ףאש)

 שופיח,,ש ,דעומ דועב הל עידוהש אלא דוע אלו תונויצב היה

 ןיעמ הינממס תא איבחתש ידכ ,םיוסמ םויב ךרעיי "תופורת

 .םישפחמה

 השרובב םיאיצממ

 ,רמוח ותואמ ןועש םגו ץעמ וטוא איצמה רטכורפ יליטומ

 רטכורפ לשריה לש םירשכומה וינב .םיאלפנ תולוק איצוהש

 םהילגלגש םיינפוא ואצי םהידי תחתמו תואצמהב םה ףא וקסע

 ונמיא רדחה ידלי ףא .השרוב תוצוחב םהילע ועסנו ויה ץע לש

 םיענומ חמק תונחט םמצעל ודימעהו םיפכ תונובתב םהידי תא

 יאצח ינש םתרפופשש ,םינופלט תכרעמ ,םימ ילפמ י"'ע

 לסוי םהרבא לש וינבמ דחא .םיילענה תחשממ חפה תואספוק
 רענ ותויהב םינינעמ םירבד המכ איצמה ,בייל השמ ,דמלמה
 .רדח

 ?ףמירטש ב דמלמה ליטנוי תנומת

 םיממעשמה םימואנל ןיזאמו תדודיעוה תחאב יתבשב
 יל .טישוהו ידיל בשויה רבח די יב העגנ -- םיגיהנמה לש

 לע הבחרהב רבודמ ובו -- "רמריטש,ה לש וגוסמ תרבוח

 קוזיחלו .םידוהיה רמולכ (םיטוטרמסה תכ) "ילדניזעג ןפמול,,ה
 הצבוש "םיטרנגדה םיטידנבה,, לע בתוכה לש תעשפנה ותעד

 ,שונא ילדו לע היח תודעכ רמאמה ךותב ידוהי לש הנומת
 םעה ינב והוסינכה םש םוקמ -- הגרדמה לפשב םיבשויה

 יתלדחש רורב .םלועב טולשל דעונש ינופצה סחיה עזגמ ליצאה

 .ליטנוי 'ר תנומת איה -- הנומתב ינפ יתמשו אורקמ

 ןאכ החגשהה יללעמ ילואו) לרוגה ילולעת םה םיריבכ

 םימחר םיפקשנ ויניעמו ילא הפוצ לטנוי לש ונקויד תומד --

 קוחצ תבו ןקזהו םפשה ןיבמ תצבצבמ המוצע הבהאו םיבר

 יתימד ? ונריכתה .דסחו ןח תנרוקו ןויפרב ויתפש לע תפחרמ

 שיאה אוה התא לטנויכ יתרהרה -- ןכ -- ןהילעמ אורקל
 תמא דידי לש ותחכות -- ךתחכותו ,היה רטומ ךרסומש
 ךכיפל ךצפח ךשמנ ונבוטב ירהש ףטהו םכשה ונל תפטה

 ןובשח תעדות ונכותב רידחהל םירחאמ רתוי תחלצה םג
 ונתואמצעב ונא םיגוש אמשו ילואש םימי ילוע ונב ,שפנה
 ינא :ונרבעל םעפ ארק לטנוי יכ ,ונירומו ונירוה יניע תורמל
 ! םכתומכש םיחחרפ ,םיקדוצ םתא תאז לכב ילוא תומדל ליחתמ

 וחירטה ונינומדקש ךכ לע יתייה המת : לטנוי היה רמוא

 םהמע תולעהל הימחנו ארזע ימיב לבבמ םתולעב םמצע לע
 דע יכ ('וכו זומת ,ןויס ,רייא ,ןסינ) םישדוחה תומש תא םג
 ,ןושארה שדוחה :םירפסמב םישדוחה ונמתסנ לבב תולג

 םישדוחל תומשב םיכירצ ונייה אלוליא ,וכו ינשה שדוחה
 רייא ןוגכ ,וניגמזו וניגח ,ונידעומ תא םהיפ לע עובקל עדנש

 תונכל םילוכי ונייה ,האלה ךכו תועובשל ןויסו ינש חספל
 שדוח שדוח םיפלחתמה םילכאמה יפל הנשה ישדוח תא
 ךולה -- ךלוה לטנוי .םינמז שובישו תועטב םיטעממ ונייהו

 סעידוקה םילטפה ,םיתותה ישדוח :תומש עיצמו הנומו
 שדוח ,ןיעולדה חרי ,תוקוריה תויעועשה ,(םילצלצב תובנז)
 המל ,לטנוי 'ר לאש תמאבו ."ירדינ לכ יסגא,ו ראזריווה

 -  "ירדנ לכ, יסגא שדוח םשב ירשת שדוח ארקיי אל
 םירערעזה םיסגאה תועובשה םתואב ירהש ,ךעלראב-ירדנ לכ
 םינגל םימיכשמהו םהיצעמ םירשונ םיליחתמ םילגלגעה

 תנועל םנימטהלו רוגתב םשביל ידכ רקוב ידמ םתוא םיפסוא
 אוה ירה םעוטהו תבשה תדועס חונקל םלשבל ידכ ףרוחה

 תרישנ תעשב םתוא םיססוקה וליאו תבש לש המעט םעוט

 .םהיניש ןיב וצעגנ ןישקו םיצע וליאכ -- הפיטקו
 -- "ראזריו,,ה תליכא ןמז זאש ,בא שדוח תא הנכמ היהו

 -- לטנוי לאוש -- יל המל -- בא שדוחו .םירזריוה חרי
 שדוח ותואב ירהש 1 ונמיה הפי וניא -- ןישקול שדוח םולכ
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 -- הדרואו הזנירב ,האמחו הניבגב ןיברועמ םלכאל ןיברמ

 -- ראזריווה שדוחו .םהה םימיב רשב תליכא רוסיא תמחמ
 וטושפ -- "ראזריו, והמ !וב אצומ רחאש ןורסיחה והמ
 ינימ לכב השולג סרית חמקמ היושע הסייד ןימ :ועמשמכ

 הסייד .בלחמ םייושע םירבד יריישו קותמ וא ץומח בלח
 ,ןיליסורטפ יחלקו םילצב תובנז :ןגה תרמזמ הכותל ןיליטמש

 ישארו רזג ירקעו ןהילימרתמ ופלשנש תיעועש ,םימוש יניש
 ראשו ןידרתו הסחו תושיכו ןיאושיק ,תיבורכ תועקפו בורכ
 חלמ םהילע ןיקזוב .ךנג תגורע איצות רשא לכב תוקרי
 ךותב םיבחר קרי ילע םיסרופ ,םיחבט לש ץע ףכב םישחובו

 רונתה ךותל םידורו םכותל תבורעתה תא ןיליזמ .חפ תוינבת

 ונכות תא םירעמו ילכה תא םיאיצומ -- העשכ רובעכו
 ושוריפ תינמורב ראזריו יכ -- ארקי "ראזריו,, םשב ןכ לעש)

 -- עלביי -- ףכב ומוחב ודועב הז רונת הפאמ .("יוריע,,

 .ול ןדע ןג םעטו

 תוחיש עדיש ךלמה המלש :רמוא לטנוי היה דועו

 לש ומעט עדוי היה אלמלא -- תוחורו ןידשו תופועו תויח
 םיפואלו םילשבמל הוצמ היה ,השרובב והואשעש יפכ ראזריוה

 רוכ הרשעו חמק רוכ םיששו תלוס רוכמ אל ,ימוי םחל ןיכהל
 דומחיו יבצו ליאו ןאצ האמו יער רקב םירשעו םיאירב רקב

 לכו סרית חמק תחקל היה דקופ אלא -- םיסובא םירוברבו

 םיחתור םיראזריו יתוכלמה םילשבמה תיב תא תואלמלו לינה

 תורתשעו ןאצ תואלכמ ,תודשו םינג תוחיר ףדונ לבה ילעמ
 שדוחל ויז -- תומשה ינש ןתמ תא ומצעמ ךשוח היהו ,םיינרק

 ,ךישדחל תומש ךל תשקב .יעיבשה שדוחל םינתיאו ינשה

 דע עיגה םעמשש ךיקשמו ךנחלוש לכאמב םשפח ,דוד ןב

 הנסנמ היה םשמ וליא הקוחרה ןמיתבש אבש תכלמ ינזואל

 לטנוי םייסמ -- החצנמ אוה היה -- "ראזריז,, הז המ : הדיחב

 .ונוצל תא

 .."הרומה, תא םיקנפמ

 תא ץיפהל ,השרוב תרצותמ ,רבע תפש הרומ חתפשמ

 הלוקו וברתנ "םיסרוק,,ו ונתינ םירועישו -ריעב ןושלה תרות
 רטכורפ ץריה םג םזי זא ,תובוחרב עמשנ ך"נתה תפש לש

 תחא ,תודימלת םש אצמ הרומה אובבו ותיבב רועיש תחיתפ

 ,יתשא ליסעפ יל הדימעהש תונב ןה הלא .הינשהמ הריעצ

 הארמל הרומה ינפ לע חותמ ןוהמת תא ותוארב ,ריבסה

 תבב ןתדלי אלש ךכמ םיעבונ הבוגה ילדבה ,הנושמה בכרה

 לש "ונמע תפש,, .קודקדב "הטעלהה,  הליחתה דימ .תחא
 ועלבנ "םינויצקל,בש םילמהו וירעש תא חתפ הטאר השמ

 תריבסמו םעונה תשא ,ליסעפ תוארכ יהיו .רבדמב םיבנעכ

 וינפל תיבוסמה ויתודימלת תדיקשו הרומה למעב ,םינפה

 "דוביכ,,ה זאמ -- יכנא םג לומעא :רמאתו ץרא ךרדבו סומינב
 ןירוח ןב ,ונתוריח ןמז ,חספה גח תאיו .ןחלושה לעמ שמ אל

 אמאה .ויתוכינח לצא ןיסומינ רוקיב ךורעל הרומה היה
 בגא ךרדו החישל המצע הפתישו חבטמה תא םיעגרל החנז

 םימיעט םהומכ ןיא -- ? "ךילזמירח,,ב ,ךדבכ לכואה :הלאש
 ךילזמירחל הפצמ ינא הלוכ הנשה לכ ,הרומה בישה ,יכחל
 תשא לש הבלל סנכנ ,ךילזמירחה ךורכ ,ךרה הנעמה ...חספ לש

 -- חספה רחאל רועישל הרומה לש ואוב ידמ יהיו וז ליח

 תורגמ ,תוליבהמ ךילזמירח האלמ תחלצ ןחלושה לע אצמ

 ...ןושלו ךח

 םחלהו רכוסה ,רשבה

 השרובב םיינעה יתבב רבג בערהו המחלמה תונשב

 וליכהש םילכה לכ ומשנ ותונחבו אבא תיב תא םג דוקפיו

 תלובש חמקמ תותפ תליכא ימי םימיה .ריבכמל תורוחס םעפ

 אלש ידכש הבוטל אבא רכזיי .(םיסוסה לש םאופסמ) לעוש

 סידנק רכוס שיבג תותפה םוקמב רדחל הדיצ יל ןתנ ינשייבל

 'ה האר .ונובער חכשיו רענה ול ץומי ,(רעקוצ-לידנאק)

 םינמרגהו רשב בצקלו ליאוה .בצק לש ונב ,רבח יל ןמיו יינעב

 תוסורפ בצקה ןב המלשלש ,אופיא ,אלפיי אל המה רשב יללוז
 יהיו .רשבב והורימה וילבקמש אבצה םחלמ ,ץמצמהח םחל

 ובלב ונדמחיו ינש ןיב סרגנ רכוסה תא המלש האר רשאכ
 רשבה תא ללוז ינמרגה לייחה יהיו .רכוס תרומת םחל יל עיציו

 תא לכוא ףלוו לש ונבו רכוסה תא ץצומ בצקה לש ונבו
 .םיפוצ תפונמ קותמ השענ ויפב לבא ,ץומחה םחלה

 ,שורד יעדוי ,ונא) סוחיי םהל ןיא וללה -- םינעוצה

 רסוחמ םירצמ -- רמולכ (םינעוצ -- ןעוצ :ןיכומס םישרוד
 ,תטלושה המואה ינבל הרקמ לכב סחיתהל םה םילוכי סוחיי
 אלא םינעוצהו תומואה יתש ןיב ןיאו םינמורהו םירגנוהה
 (ערלמ) "ןאגיצ,  םיארוק םינמורה :דבלב םעטה תניגנ
 לע ויה םירסומ ןזואל הפמ .(ליעלמ) "ןאג"יצ,, םירגנוההו

 ,הליחתכלמ ויה םינעוצש הלעמ ישנאמ םינמור הברה

 לש ורבעל דחא קעצו םינכש ינש ןיב העלגתהש תקולחמבו

 התאו :ובישה אלא החמ אל "ןגצנ,ה !ןאגיצ :ינשה

 (ןונעוצו ןודוהי) "ןאגיצ יש ןאדי'ז,, זורחהש אלא ! + ןאקירמא

 ,אבא ינכש ,השרוב ינעוצ וכז הכז .םינמורה יניעב הפי הלע
 ורבחתיו וראשנ םנכ לע .ןודבאל םיחלשנה רורצב וררצנ אלש

 .םהיתב תא םתאצ דע םהיניכשל ורצה ותיא דחיו ררוצל
 תבישי הל תבשוי תינעוצ החפשמ יתאצמ אבא תיב תא ידקפב
 וילע הלמעש הפסכב הרובד"היח יתוחא המיקהש תיבב החוור
 .הזה םויה דע וב םיבשוי םהו -- הידי למעבו םיפא תעיזב

 תרמא --- אישק אפוג אה

 םחוכ לע ותשרד תא ולעה סורטיפה לש וימורמ יהבג

 םידחה ויקוצו ולצב םיסוחה השרוב ידוהי לש םלכש תרובגו

 הרואכל .םתבשחמ תופירח תא ןיאיגשמו םחומ תא ןידדחמ
 הסורטיקה לחנ תפש לע אקווד ןכש ,תואיצמה לע ןשרדה גלד

 תיצחמ םהו (םיטוש) "סעצומ,ה תחפשממ ןינמ יצח ררוגתי

 רהו דוחל הסורטיקה לחנ :רמול שי לבא .השרוב יליסכמ

 לודגש סורטיקה -- תוישרפה תא בברעל ןיאו דוחל סורטיקה
 הסורטיקה וליאו םימכחו םילודג לדיג םורממ ףיקשמו אוה

 .םיאתפ תצקמ םג הלדיג -- המרז בורקו איה הנטקש

 תוריחבה ימיב

 (ב ה א י"בד) ףסויל (הריכבה) ''הרוכבהו,,

 האל השרדש הז שרד -- "ימח ןב ןיבל ינב ןיב המ ואר,,

 וב םויב וילע רוזחל רשפא ,ןבואר תא התדלב התעשב ונמא

 םרט השרובב ושעו בקעי ,לידבהל ,םיחאה ינש יגיצנ ועיפוה
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 ינבמ דחאו תידוהיה המישרה גיצנ ,רעשיפ ףסוי :תוריחב
 ימואנ עומשל םיפסאנה .תינמור המישר לש הגיצנ ,םודא
 .(םייוגמ רתוי םידוהי) (םידוהיו םייוג ,ויה םיברועמ ,םהינש
 םהש תויאר ויעמוש לע ריתעהו רוכבה אוה יכ ,ושע חתפ
 ומע ינב לא רבדל ףסוי חתפ .ותמישרל קר עיבצהל םיכירצ
 םכירשא ו איה תידוהיה המישרה ,םתמישרש םהל חיכוהו
 וירבד תא ומייסב ."םכיחאב רוחבל הנתיג םכדיב תושרהש
 םהל רמאיו ותימע םע ינב יפלכ וינפ תא ךפה ויחא לא
 תמישר קר םכינפל ןיא ,םינמור (יצארפ) םיחא םתא :תורצק
 קרשמ -- !ןכ ,ודצמ הפי ,'וכו ול םכלוק תא ונת -- ידידי
 םושב :םידוהיל שרדו "הגילוק,,ה רזח ,ינשה רפכל ףסוי עסנ
 רחאל םכיתושקב תא יכ ,םכלוק תא םכתמישרל ונתת לא םינפ
 אל םכיחא ףסויו םכל ערהל ידיבו ינפל וחטתש תוריחבה
 המ לע םהל היה וימויאש יפ לע ףא ...םכתרזעל אצי

 ליפשמה סחיה תא שפנ טאשב םידוהיה וחד -- וכומסיש
 שיא ,לוכיבכ ,ודידי יפלכ המרמה תטיש ,תינדגובה הטישהו
 השרוב ידוהי לש דחא לוק היה אל .בקע וילע לידגהש ומולש
 .תינויצה המישרל הנמינ אלש

 תייוג הכרבל הכז ידוהיה הרומה

 תירבעל תודימלתה תתכב םירבדה ועיגה םימיה דחאב

 שממ לש לויט הנושארה םעפב ,ךורעל היה רשפאש ךכ ידיל

 -ירגנוהה הרומה ףלוו ישטעט ימי זאמ .השרובמ לארשי תודליל
 ןילצלצמ ןהלשמ םיריש ןהלשמ הרומ םע לויט ,ידוהי

 ךסב תדעוצ תיגיגח תושובל תונטק תונב לש הצובק :ןהיפב

 תונכשמל דע העיגמו רשגה תא תרבוע ,השרוב תובוחרב

 תא םיריסמ ,ס"יב יכינח םה הלאש םיניבמ םירכאה .םייוגה
 הב ,תיתרוסמה תירצונה הכרבב םתוא םיכרבמו  םהיעבוכ
 ,ברעב .םלאוג לש םיתמה ןמ ותמיק תא םירשאמו םימייקמ

 ,ויבא רמוא ,ןכא -- לויטה תחלצה ד"ע ויבאל ןבה רפסב
 ךידגבש ,ךל רורב רבכ ושכע -- הכרבה רבד תא ועמשב
 .םהלשמ יוגל ןובשח םתוכזבש ,ךירכועב ויה

 דמל אלש דמולמה

 ומצע קיזחהו הינוליסנרט ירעמ רזחש השרוב היה רענ

 ותלכשהל רשאב ומע םיכסהל ונאימ השרובבו ליאוה .''דמולמ,,
 .ותוא םיריכמ ןיאש םוקמל ,לידנאהל אצי -- תקפקופמה

 ,החמומ תנבהב ,ףיקשהו ףקשוממ רוחב בציתה םימיה דחאב

 ןיבל וניב) -- רבדו "לידנאה,בש םיאלפנה םירהה רבעל
 / םינדאו םישרק לע / םינבאה לעו םיצעה לע (ומצע
 םרכזש םילהת יקוספ ומצע ךותל טטיצ ,יוטיבה ול חרפשכו

 רבוש 'ה לוק ,ל-ק דובכ םירפסמ םימשה,, :ןוגכ ,הפ-לעב

 ךותמ ןורפע איצוה -- םירבדו רמוא ול ןיאבו "...םיזרא
 היה הבורמ ןוצרה וב םגש ,רויצ םושרל ליחתהו ודגב ףנכ
 ובשחו ינמור לובג רמוש והאר ...שיבה ולזמלו -- תלוכיה לע

 אל ורורחישש ןבומכ .והרסאיו -- תודוס םשורו דמועה לגרמל

 הז דמולמ לש וביט ררבתנ הריקחה רדחב ירהש אובל רחיא

 ותיבל בשוליו --

 תוילעה תוריכמ

 ייריפ לע עמשי אל םירחא םיהלא םשו,

 .ריחמב הברמל תוילעה תא "ורכמ,, םידעומבו תותבשב

 -- "לצ,, יוניכב ירטסואה עבטמל וארק תבשה דובכ ינפמ

 : רמולכ "רעצארג,, לש ומוגרת אוהש "םלצ,, לש ורוציק אוהו

 תא וטימשהו -- םלצה וא בלצה תא ריכזמה ,ירעציורק,
 'ר םבר תא ארקל הבישיו ידוהי וששח אל דציכ) ."םימ,,ה

 -- "ץיורקשטיוד,,מ -- "דודל ןרק,, ס"העב -- דלונירג דוד
 םירדנה השעמ ךכ הילעה תיינק השעמכ (6!+ "בר רעמעלעצ,,

 םימיל .םהב ורדנו "םילאצ,,ב ונק -- הרותל הילעה רחאלש
 והופילחה ,"לצ,בש ז"ע קבא ינפמ שושחל וליחתה

 עבטמב *ףוסיי,, ושע ט"ויו תבש דובכלש ,ונייהד ,"טנעזיוט,,ב
 :וזירכה הרשע דחאה רודנב היהו ,ףלא לע וכרע תא ודימעהו
 תא ומילעהש וללה .םיפלא תרשע רדנ ינולפש רובעב,

 - ומליש אלו "ףלא,ה תא וא (לצב והודימעהו) "ל'צ,ה

 וברתנשכו ,הפקהב ול תתל וקיספה תישאר ,הצע ואצמ ךכל

 תלד דיל הבית הליפתה רחא הרות תחמשב ודימעה תובוחה
 ימכש לעמ ודרוהש תותילטה לכ תא וניהרה הכותלו האיציה

 רחא ,ןריזחהל מ''ע ,רישעל ינע ןיב הלדבה אלל --- םיללפתמה

 .ןהילעב תושרל ,תובוחה קולימ

 אנפלוא תיבמ רוחב רזוח

 עיגהו ודומלב םדקתהש הבישי דימלת ותוא לש ומא

 םע -- רעביא ט'רזח -- רזוחה רוחב) "רוחב"רזח, תגרדל

 התנכשל ריבסהל התצר ,(דומלתב העידיב ונממ שלחה ורבח

 בשש קירבמ רענ ,הנב לש וביט תא הסורטיקבש היוגה
 םאה העדי םנמא .ודמעמ המו םיגחה דחאל אמא תיבל
 המש תא העדי ףאו הרותה דומילב "ןץרזח,, ןירוקש הז המ
 שרושבש רשקה תא העדי אל קרו האמטה הייחה לש
 האיצוה ךכיפל (!עדוי ןכ ימו) םהינשל ףתושמה םשה

 האצאצ דובכ תא הברה אלש םוגרת ןימ הנב לע האגה םאה
 ,יקראפ הד רושטיפ, רבכ אוה ינב,| :היוגה יניעב ,רהוזה
 | | .ריזח לע ונב רוחב

 השרובב םזינומוק

 יל ךלשו ךלש ילש,

 םירז םירחא תונויער לש םהיאשונ םידיחי לש םעמש

 ספתש יחרזמה לעופה לש הלאמ םיקוחרו השרוב לש החורל
 וללה םלוא בושייה תובוחרל ךרד ול ץרפ וקסע שארב םוקמ
 והוריכה םיטעמש ץוחה ןמ רזחש דחא ילאודיבידיא יפוא ואשנ
 שיש ילאיצוס ןוקיתל תונעוטה תועד לש ןעטמ ולימרתב בחס

 -שהלו ןוירטילורפה ןוטלש תוכלמב (חשרוב) םלועה תא ןקתל

 תעיס .םה םיינע (הידוהי ירק) הישנא בורש השרובב אקוד וטיל

 תונויער ויה םיפחרמ םנמא השרוב יטסינומוקל םהל המק דיחי

 לש ותבשחמ ךלהמל תצקמב םיבורק ויהש השרוב ימשב

 םהינציג ,םהימודו ריעצה רמושה ןויצ ילעופ :ורודב דיחיה

 ותויח רוקממ םיקוחר םתויהב םרב היתואטמיסב םיטבונ ולחה
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 ינקתמ לש םהימואנל וניזאה םש הניבוקוב וא הינוליסנרתב
 םלוק םדנו הבכ םרנו השרובב םישרש וכה אל -- םלוע
 :הדנ ולעה םרטב

 ןיטח תמקמ "השילוק

 ,השרובל "השילוק,ה העיגהש ינפל ,הנש שמחו ףלאכ
 חמקש רמאת ...הלושיב ןפוא תא הריכהו הנשמה העדי רבכ
 -- םיאנתה תושנ תומכח לש ןנונזמב הארנ אל ןיידע סרית
 ןגד ינימ ראש וא ןיטח חמקב הלשבלמ ןהמ הענמ אל םולכ
 תקולחמ : הללוחתנ -- ול "םיחספ,,ב (תויודע וא הלח)
 םימ) ןישלגומ ג"'עש חמק הסיעמה רבדב ח"בל ש"ב ןיב

 השרובב ..חמק ג"עש ןישלגומ -- "הטילח,,הו (ןיחתור
 םינשלבה דחא .ל"גה תוטישה יתש יפל הגילממה תא םילשבמ
 .םיריכה תועבט לע התפשיו הנשמה ךותמ "הסיעמ,,ה תא ףלש

 ונממ התשעו ינושלה שודיחה תא הטלק ןייטש הצנירפש
 ,"סירטיר,,בש תוצולחה תיבל יאובב : תירבעה ןושלל םימעטמ

 היתעמש ,רטכורפ ץריה ןגבש התקבב ןכושש תורענה ןועמ
 תא תלשבמ ינא דציכ,, :ימונורטסג אשונ לע רועיש הריבעמ

 '? הסיעמה

 םירישעה תטימב הינעה תומ

 תיאשרובב "הטומ:) השרוב"יטושמ תחא "הטוש,,ב השעמ
 התיה היפכ למעבו םידוהיה יתבב הימי לכ התרישש (תיסיסע

 הדיבעמ התיהש ,הרישע תחא השא .הנמלאה המא תא תסנרפמ

 תתרשמהו תיחשהל דע הנכסמה לש המעז הררוע ףרפב התוא
 .םימקנתמ דציכ ןיידע העדי אלש אלא ,םקנ תמיזמ הממז

 םלועהש העדיו רמה הלרוג םע םנמא המילשה וז הבולע הרענ

 -- ינשה ויצח וליאו םירישעה דחא יצח -- ןיאצחל קלוחמ
 גד בגז -- הזו םימטופמ םיזוואו םינויספ לכוא הז .םיינע

 קדצה תוויע אל ,השילוקה תא וב םיתפלמש םילחג לע חולמ

 .האנקה הצרפ ךכ לשב אלו הז ילאיצוס ןויווש יאב התאר

 וז תוליסכ תשאש ןמואי לב + םידיגנב האניק המב ,ןכ םא

 לבאה תיב לא תכלל בוט,, :תלהוקב קוספה לש ומעטב השח
 הטימ לע םתומב םידיגנב האניק איה ."התשמה תיב לא תכלמ
 רשא התלחמ תא לחתו םויה יהיו .'וכו טהורמ תיבב תעצומ

 המצע תא הרריגו התיב תא בוזעתו התטיממ םקתו הב תומת
 ישאר לע הדעצב ,טאלב הבנגתה ,הדיבעמ הדיגנה תיב דע

 הטימב המצע הביכשה ,הילעב חבטמל הסנכנ ,הילגר תועבצא

 תא התוארכו תיבה תלעב אובב .המע לא ףסאיתו --

 .תועווז לוק המיקה -- תעדה חסיהב הל אבש "האיצמה,,

 ינודא םע הנובשח תא התשע "אשידק הרבח,ה :האצותה

 הייחב הרעוס התיהש הינעל הכרענ םידיגנ תיולו ןנימ רבה

 .(רופסה האר) ...המחונ --- התומבו

 טושפ כ"כ היה אלש "טושפ ה

 םדא לכו אוה דואמ טושפ -- טוש פ יוטיבה הרואכל

 היה אל הז םש ,השרובב ןכ אל -- הטושפ תוטשפב ולבקי

 לגד יאשונ םירוענה ינב לע ףצקה אצי וללגבו טושפ כייכ

 .שדוקה ןושלב םחוכ תא דוע םיסנמ םה תורקפהה הברמלו ןויצ

 ותרוהש ,תירבעל הרומה לש ושאר לע חנו םעזה הלע ןכ ללגב
 זוחמבו ורפכב רבע תפש תארוהל ןושאר ,השרובב ותדילו
 הבושח תחלשמ האב םעפ :היה ךכ -- היהש השעמה .ולוכ
 (יחרזמה ירק) תונויצה םשש ועמש יכ :יחרזמהמ םימאונ לש
 םימאונה יבוטמ םיינש םהיניבו ליאוה ."תובוחרב תללוגתמ,
 יוארהמ ,הטאר םירפאו טסוי השמ ,הינוליסנרטב םיעודיה
 םק זא (ורביד שידייב םמצע םה) תירבעב םכרבל אופיא
 שיא ,חרושכ ךלה לכה .בותכה ןושלב םכרבל ליחתהו הרומה
 ויהו םיעמושל ןבומ היה לכה ,ותפשב ינושל םגפ אצמ אל
 םירמאמהו םיקוספה לע םיממותשמו םיהמת הפ ירועפ ודמעש
 ףוליסה תורמל -- םריע ןב ךרבמה .יפמ םיכפשנו םיאצויה
 רודיסה לש ונושל תא םהב לתפמו ףלסמ אוהש לותיפהו
 אלא .ול חולס לכה ,ול לוחמ לכה -- שמוחהו םילהתהו
 לש והיפ ךותל הלפנש "טושפה,, אלמלאו לזמב יולת לכהש

 הרבהב התאירק תמחמ העש התוא לזמה קחיש אל ךרבמה
 רובעו ךולה ךליו םאונהמ ומצע תא קיתה טושפה -- תידרפסה
 הטמש ,ןושל הבגו המוק ךומנ םדא ,בקעי לסוי לש ונזאב חגיו

 יתשש הלמה עמשמל עזעדזמ אוה ,ושאר לע והכיו -- ודיב םעז
 תירבעה לע הרבע אלמתנו "רבעתמה,, יתפש לע ונתשנ היתורבה

 (ותנבהל דרי "טושפה,, קרו היתומדוק תא ןיבה אל רשפא)
 תוחורה לכל ,ךילע טושפ,, :םעורו חתור ולוכ ומוקממ רתניו
 ךיבא-יבאלו ךיבאל !+ בוט אל -- "טישופ,ו -- "טושאפ,, --

 ךיערמ תזוחאלו ךל קרו בוט הז היה -- לארשי תיב לכלו
 םיקיר ,"םיטושפ,ה לכ םכשאר לע ולוחי .םכיניעב רבדה ער

 םהב םלהל םיכירצש יתרמא אלה .םכתומכש (סעקאדייל)
 .הזה "טושפ,,הכ ,םהיפמ קתע אצי אלו ,ונושלב "ןבארגאב,,

 בוחרב ורבע ידמ יכ ,"וטושפ,, ידימ חתופה אצי אל ךכב םלוא
 וינפ תא וילא הנפמ ,ותיב רדג לע ןעשנ בקעי לסוי בציתה

 יאולה -- לארשי ךילע "טושפ,  :ודגנכ םעזו םיטוטחה

 ! לארשי יאנוש לכ לש םהיתומצע וטשפתיו

 לדייח תיבב הימי לכ תתרשמ התיהש הטושה עגייפ

 רוזחל (הלכשמו) היסכנמ הדרי התרבגש ירחא ,הפאש ,סרזול
 ורבגשמ .הל ןתינ אלש רבד ,םניח וליפאו הלצא החפש תויהלו

 התנודא לש התיב רבעל הלכתסהו הדמע ,היעוגעג הילע
 תא האור ינא רשאכ :רוצע באכ ךותמ הלמלמו רבעשל

 לע םילוע יבל תושגר ,לדייח תבורא ךותמ הלוע ןשעה

 .םהיתודג

 תונבו םינב ,השרוב ידוהי יבושחמ ,ץמייטש ליוולעוול

 "הריפס,,ה לזמב דלונ אלש ,רעזול ,דחאל טרפ -- הכלהכ

 ךכל םאתהבו ,המכחה איה ,תוריפסה רשע לש הינשה

 רתכב והוריתכה אלש ול דמע אבא דובכש אלא ,והוכירעה

 םע ףסלפתהל לרעב לש ושפנ הקשחו םויה יהיו ."טומ,ה

 ןהמ, :"ן"ח,ה םוחתב הלאש והלאשיו ץיבוקשומ השמ

 ? ולש "םלוג,ה תא וארבב גארפמ ל"ירהמה ןוויכש תונווכה

 ,ךלש רעזול תא ךארבב התא תנוויכש תונווכה ןתוא --

 החידב תאז לבא) .היבו הינמ השמ לש ותבושת הקרזנ

 | .(העודי

 "..ץוח -- ןיטחוש לכה,

 םידיסחה יגוחב .הרשכ ותטיחש -- טחש םא טחושה
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 םיר"ומדא תורצחל ויה םיפופכ םיטחושהש הדבועה  .העודי
 שיש, ץילמהש אוהו ט"שעבה ימיִמ דוע ךשמנ רבדהו
 "'םיברמ םימש ארי היהי ב"ושהש הריתי הדפקהב חיגשהל
 ,ןוילע וצל ןמזה תצורמב תויהל התיה הדיתע וז הצע

 םמצע לע ולביק לודגה םבר לש םכרד יכישממ םיר"ומדאהש
 תוב"ושב טחושה לש ורשכ תא וקדב הליחתב .המייקל
 םוקמה ידיסח בורש יברה םע םיצעיתמ וליחתה ךכ רחאו

 שמשמ תוריהב לש וז הטיש .ורצחל םירהונו וירחא םיטונ
 ןיב וחלתשנ םינדמו לארשי תיבל לושכמ רוצֶל היה שדוקב
 תוטהל ץלאנ טועימהו טילחהש המ בורה טילחהשכ ,םיחא

 ידיסח ןיבמ טחושל לגר תסירד הנתנ אל בוש ,םיבר ירחא
 .הטיחשה תיבמ םיטחוש ינש וקחרוה השרובב .תורצחה ראש

 (רקש) תועובש

 "רכשל ימשב ועבשת לאו

 ןמ םיאצוי םירקמבש :השרובב ורפיס תאז םג ףא

 תיבב םיניד ילעב לע תועובשה םיניידה ויה םיליטמ ללכה

 קדצ, קוספה תא הרשפב םייקל םדיב הלע דימת אל יכ) ןיד
 ןיב םולש ןיכשהלו םהינשל קדצ אהיש -- "ףודרת קדצ

 אלא קדצ "ןה, תרהצהב ןיידה קפתסה כ"דב .(םיביריה

 וא ,ד"יבב :םימש ידיל םניד םירסומ ויה םירומח םינינעבש

 תמיא .םיהדמ העבשהה סכט היה ,םירפסמ .ךכ ,נ"כהיבב

 םרטב דוע העובשה ידע תאו םיעבשנה תא ופיקה דחפו

 ,הער הביד יאיבמ יתפש לע אשינ היהש השעמ וב לחוה

 וברקי,ש ןורחא םויל הנתמהב ותונלבס העקפש דחא לע

 ךותב ול עיגמה וקלח תא לבקל זא אוביו "ויבא לבא ימי

 וניע םשש ,ינולפ הדשש ,וששחב -- השוריב ,םיחאה רתי

 -- ויחאמ רחא שרוי לש ולרוגב (לופיל וא) תולעל לולע ,וילע
 העדי השרוב לכו "הדשה תא ול רכמ ויבא,ש עבשנו ץפק

 ודועב ויבא תושרמ הדשה תא עיקפהו עבשנ אוש תעובשש

 .םייחב

 םיגורתאה תמחלמ

 (רגרבצרוו ץיבוקשומ) השרובב ויח ס'השמ ינש
 אנוש ,ינשהו לארשי ץראב אבה גורתא לע ךריב ,ינויצ ,דחא
 ינשו ליאוה .ןוי ץראב אבה רדה לע ךרב ,םינויצו ןויצ

 הז םיחיכומו הז תא הז םיחיכומ וליחתה ,ויה ח"ת םיכרבמה

 הצריי אל ,אוה לוגיפ ,אוה לוספ ודיבש גורתאהש הזול

 תוכלה יקספו ופפועתה םיקוספ .איה הלטבל הכרב ותכרבו

 העריא תקולחמה ןכש ,שרדמה תיב תרוק ימש תחת וחרפ

 -- תואיקב לש ברק להנתהשכ הליחתב ."אבר אנעשוה ,ב

 ידיו בירה ףירחהשכ ,ףוסבל םלוא .הנהנו קוחרמ םעה דמע

 סינכה ,יחל תוריטסב והער תא שיא םיענכשמ וליחתה םהינש

 םגו תוכמ אוה ףא קליחו תקולחמה ךותל ושאר תא להקה

 לטומה תא ושע םיבלולה םג ,רבע לכל וטעש תוטיעבו ,וגפס

 ששחה אלמלא .םיצינה ינפב םהיתופכ ידוחב ורקדו םהילע

 .םהיגורתאב ז'אז םימגור ויה םהימטפב ועקעקתי אמש

 בילעמה "םילד רזוע,

 םידוהיה יבושייב ןויבאו ינעו לד לכ לש ונובלעו ונוסא
 שדחתהב .השרוב יאבלח לע םג חספ אל -- "םילד רזוע,,ח --

 הלהצ הדריו הרות תחמש ,ותרחמלש םויו גחה תרצע ינימש
 הררתשה .דוביכה יריישב םידבכתמה לש םבלב -- לארשי לע
 ויזורחל "ןיע,, תואה שופיח .תיששה הפקהה תמחמ המוהמ

 השרוב יינע ישאר לע םלה םימת ןטייפ לש "םייתיב-אפלא,,ה
 ךפה "םילד רזוע,ה .םגח תא ףורטיו הנש םייתאממ הלעמל
 ,וז הפרח םהילעמ ללוגל םתוצרב ,םיבר םילד "בל רזוג,,ל

 .םהיפמ וכסחש תוטורפמ ,"תישונא,, רתוי הפקה םינוק וליחתה
 ודבכתנשמ -- תולעל וננוכתהש ,"םיצולח,, ,םירוחב ינש

 "הנושאר,,ב ומצע תא דביכש) יאבגל ושגינ ,תיששה הפקהב

 ועקת -- הרות רפס תחקל די טישוהל םוקמבו ("תיעיבש,,בו

 היעבה תא ורתפ ונינמב ,"יחרזמ,,ב .וינפב תולצלצמ תוריטס

 ולטנ םינקסעהו הנושארב ודבכתנ םירוחבה לכ :תוטשפב

 | ."םילד רזוע,,ה תא ,ןבומכ ,םכותבו ראשנה תא םמצעל

 הרבע ,יתחפשמ תבורק ,דמלמה ליטנוי תשא -- סעדיא
 תיב דיל ,"תובא רבק,, לע תוחטתשה תנוע ,לולא ימיב םעפ
 ,ינתונהל התצרו יתוא התארשמ .ןימלעה תיבמ הבושב ,יבא
 רשכ ידוהי היהתש ךילע יתללפתהו ךמא לצא יתרקיב :הריעה
 לכו תונויצ -- ןטייקשיראנ) םירוענה השעמ תא בוזעתו

 -- ?ןאכל וא םשל ,רתוי הבורק ךרד וזיא : היתלאש .(ראשה

 המש דע תכל קיחרהל ךל המל ,ןכ םא .התנע ,ןאכלש ןבומ

 שקבלו ילא אובלו ךרדה תא רצקל ךל היה ,אמאמ שקבלו

 הבושת שי לכה לע :הרמאו סידיא התנע .בטומל רוזחאש ינממ

 הלוע הציבה :ורמאב לשממה קדצ ,רעונה ינב לש םהיפב

 .תלוגנרתה לע התמכחב

 יכרצו ירוביצ ןינעב ףקומ היה דימתש ץיבוקשומ השמ

 לטוה -- ךכ לשב התפר וילא ובל תמושתו הזמ ולבס ותיב

 ,הצימא תיב תרקע ,ותשא לחר לש התחכות תא תאשל וילע

 ,השמו ,הנוירה ישדחב ,םעפ .היפ טבש תא ונממ הענמ אלש

 ,וינפב דמוע בושח רבד יכ ,החוראה ירחא ךרדה ול הצא

 ינא ,הקיר :םיטוב םייוטיבב הרסומ תמצע תא לחר ול הפיטה

 רל תושקשקמ תויוטש -- התא וליאו רבשמה לע תבשוי

 .ךדקדקב

 ךומנ ידוהיה לש ותומד תא ונורכזב הלעמ וניא ימ

 ולש האובתה תונחל ךסנכיהב הבחב ךילא ךייחש המוקה

 קוקז היה אלו היה תונועמק רחוס .הלזיצה בוחר הצקבש

 הדמ תונקל הצרו יוג סנכנשמ .םילודג תורושמו תולקשמל

 םהמ לואשל םירחוסה וינכשל הצירה ולצא הליחתה הלודג

 רטיל פניפ סאד,, םשב הנכתנ ךכיפלו רטיל 5 לש שבויה תדמ

 םירחוס םיכרענ וירחא םג (םירטילה תשמח שיא) "לקיטש

 .:םתרוחסל לקשמו הדמ ילכ םירסחה םיריעז

 :רפסמ םש תרוצב םייטרפ תומש אצומ התא ך"נתב

 "ףלאה,, םשב דחא היה השרובב םג ןכא -- עבר עבש ,עברא

 וילע בבחתנו וב קבד יוניכה ירה -- יטרפ םשכ אל םא



 השרוב ןורכז רפס 200

 כ"ע ודמעב ותב ןתונ ונתוח אוה תאז הכינחב והנכמהו
 .ףלא ךסב תיגתומה אינודנה תא ול תתל ותחטבה םייקיש
 א והז ןתח אל הז הנע ונתח לע טייחה בייל-םייח לאשנשמ

 םע לארשיל תולעל הכז הז ידוהי ."ףלאה,, רמולכ "רטנזיוט,,

 ומצע תא גיצהשכו המה ףא תוחפשמ ומיקהש ותחפשמ ינב
 בר קפס .'רעטנזיוט,ה אוהש הואגב עימשה שגפמ תועשב

 פניפ,, ןוגכ ,וכרעב ןטק יוניכ ול תויהב עידומו זפחנ היה םא
 .ילקיטש רטיל

 ףיזרזה

 (סומע) 'פיסע םירהה ופיטהו,

 םהל יהיו םינכש ןיב םינדמ ררועש (ףוטנמ) "פַאק,ה
 .הכרבל

 םידוהי :וילע רובידה תא דחיל וננוצרב ןיא 1 והמ "פאק,

 ןיאו םה םישודק לארשי .הב םירהזנו םהידיב םהיתובא תרוסמ

 םיתב ןיב התלע "פאק,ה תייעבש תמחמ .םהירחא רהרהל

 םילמ המכ שידקנו םידקנ םא ביטינ -- רשג לומ םייונבה
 .השרוב ירשג לע

 םירשג ,םיגלפו םילחנ ,תורהנ י"ע תרתובמה השרוב

 "ואשיו,,ה לחנ ,םהירבע ינשמש תונוכשה תא םירשקמ םירבעמו
 :ץע לש םירשג העברא דע השלשל הכז השרוב ילחנ שאר

 עקרקב ועקתנש םינולא-תודוסי לע וחנוה חושא יצע תוטומ

 השקה "אכב,,ה ץעמ םייושע וא לזרב ירמסמ .ובחרל ,רהנה
 ץע-ירשג ינש .דסמה תורוקל םיצעה תא וקדוה םיבעו םיכורא

 דחא :השרוב לש "ןוילע,ה קלחב לחנה לעמ וחתמנ הלאכ

 ,םייוג קר םנמא ,ריבעהו לסוי-המלש 'ר לש ותיב לומ ןקות
 לבא | ,"קירב-רעדאורטניא,, ארקנו "רודאורטניא,,ה ינכוש

 ותדג לע ונבג םהיתבש םידוהיה תויונח תא ודקפ םייוגה

 ריבעהו רזייל לש ותנחט רחא קתור ינשה .לחנה לש תינמיה
 <:יחרל םשמו יטנירפ,,ל "הסורטיק,,המ םידוהי לידבהלו םייוג
 וקיזחח וללה םירשגה .הרוחסה תושודג תויונח המוהה יזכרמה
 ,םהילע ולע אל םימה ימרז םא ,תונופטשה ימיב וליפא דמעמ
 יעגר לש הלאש תאו התיה והוסיכו םימה ורבגשמ םלוא
 דוסיה ינדסמ ןמצע וקיתה ויתורוק : "זוז,ל ליחתה רשגהו
 ונקורתנ ,םירשגה תא ונקיתו םימה וככשש דע ךרדל ואציו
 .האבחתה הסנרפהו תויונחה

 .יפאק,ה הרקמ אוביו הלעי תעכ

 וילעש וקה לע םינוב ןיאש לארשי ידיב הטוקנ הלבק

 תומיב םתוא םיליזמ םיעפושמה תוגהש םימשגה םידרוי

 לכו והסכמ סומכ דוס -- םעטהו -- םיגלשהו םימשגה

 ,םיבוט םידוהי ינש .ויתועידי ברימו בטימ יפל ושרפמ דחא

 הקדצה השעמש * ,ןויבאו ינע ,ס'הילדג-לאקזח םשב דחא

 -- ינשהו ..ותדלומ יפכ ,השרובמ .קיחרה םיברה יוכיזב

 וללה םידוהיה ,הרייעה תצעומב רטוז דיקפ ,ריאמ"םייח

 ויה ילמלא .וילע םתיב תא םיקהל שרגמ ףתושמב ונק

 -- םהיניב לידבי ריק קרשו תיבב תיבב שיגהל םיכלמנ

 דמוע,ש הז ינפמ ששחה אלא ,חטשב בחרתמ היה םתיב

 םוקמ וריתוהו םידדומה ודדמ ,בישקמו ןיזאמ "םהילתכ רחא

 רקפה חטש ורדג םימיל .םהיניב חווירו הזמו הזמ "פאק,,ל

 רדגש םיתב לועשמ .םיתבה ינש ןיב םקו רצונ רבעמו הז

 איה הנטק םאו) "הצילוא,, השרובב ארקנה ,הזמ רדגו הזמ

 ילעב ידימ ןורכשש תויונחה ילעבל היה ,("ילאקשטיליא,, --

 "הסורטיק,,ה ייוגש םושמ ,החלצהו הכרב עפש םוקמל םיתבה

 םהמ תענומ רשגה לומ העבקנש הצילואה תא םתולגב

 הצקב ,ךלמה ךרדל ןירשימב םירבועו הירדנפק תושעמ
 ףלאוו לש וב-לכ, תונח םהל הניתממ אטמיסהמ האיציה

 לש הגיזמה תיב םהל הפצמ הלאמשמו -- ןימימ -- ס'השמ

 ולש ןייה תיבחב אב הז ("ליווליוו, הנוכמה) ינש ףלאוו

 תא םיקירמ םהינשו הזנירבהו טפנה ,ןמשה תיבחב -- הזו

 ןורגב :םילכ ינשב -- גזומה) םהילכ ךותל םתיטמגרפ

 "םיבאז,,לו "הברוט,ה ירתסמב האב םתרוחסו (תנצנצבו

 'הצילוא,,המ "וליצא,,הב החוורב םתסנרפ תא םשה ביחרה

 בורכ "םיבאז,ה ינשש םא .תובחרב הלכלכו הייחמ םהל

 עודיש ,וגמנ אל "םליח לע םיחטובה, לע ,השרוב ידוהי

 חתופ,ה אוהו םינותנ ה"בקה ידיב הסנרפה תוחתפמש ועדי

 רגינ עפשהש םשכש אלא -- "יח לכל עיבשמו ודי תא

 ונתנש עראתנ ןכ ,הצילואה רבעמב תעדה חסיהב םהילא

 וכרדב דסחב םייח לכלכמה בבוסמהמ הוחיסהו הל םתעד

 תובידנב חוטבל ןיאש החיכוהו החגשה די האב זא .אוה

 תוגגה ינש ,ותסה ימשג תומי עיגהב :"עלאקשטיליא,,ה

 תא ריקוהל ולחיו הכרד ירבוע לע םהיפוטפט תא ופטפט

 לש וישפייו ויתוניי :םינוקה וטעמיו -- הטמיסהמ םלגר

 וחמק ,וטפנו ונמש ,םהירמש לע םיטקוש וראשנ ליווליוו

 ףלאוו לש ורחס יטירפ תורשעו וירובממו ויקתממ ,ויתורנו

 .םהיתואבטציא לעו םהיתוביתו םהידכב םיעוקת ורייתשנ

 םיתעלש ותסה ימשג !עבטה ךרדב רבדה אב דציכ

 דמוע רשא לכ םיסרוהה ףעז ימשג ושענו ורבג תובורק

 םייוגהו תוגגה ינכש ינשמ םהיתורטמ תא ושילגה ,םכרדב

 תא ואצי "םיפלאוו,ה תיבל אובל םדגנל ךרדה טריש

 :"לגה הילע רבעש טחמ,ו "הרהט הוקימ,,מכ "הצילוא ,ה

 לע ודריו ושגרתה לכה םיפטנו םימרז ,םיעובינו םיחוליק

 רכד ןאמ -- "םיבש,,ו( "םיברוע,ה לש םהיעבוכו םהישאר

 ועיגהשמ .(תונופטשל ןכומ םוקמ ךרד ןיבש ןיא ,ןוהימש

 תיכוכזל םילחנה תא ךפוהה ארונה חרקה תולילו ףרוחה תומי

 ונלש הצילואה עקרק םג התשענ ,לזרבמ השקה חלודב

 האלפנ השלגמ הב וליג םינכשה ילדנוקו תקצומ תכתמ

 ךלוהש חרקה ,תובוקנה םהילענ תוילוס תא הב תולכל

 הצמתמו סמנתמה "פאק,,ה תפסותמ הלילה תועשב השקתמו

 תא ןימזמו קיהבמו ףשפתשמ ,קרומו שטלנ ,המחה ץנה םע

 םרובע ונניצש ןותחתה ןדעה-ןגמ תונהילו אובל רדחה ידלי

 .(:וט ר"ב) היתויתואב קדקדמו ש"ק ארוק,,ל םונהיגה תא

 בקעיו קחצי םהרבא יאצאצ םגונעתל וקילחה "הצילוא,ב

 דחאב יהיו ..קלמעו ושע יעיפצ םתווהל םהילוסרק ודעמו

 תא הסימה תבט לש ותמחו ףרוח תוליל-ירחאש-ירחשמ

 םיזפחנ םתרצות ינועט הורטיקה יאלקחו םי'פאק,ה ינש

 בכוש םמע ינבמ דחא הנהו הצילואה ביתנב םכרד רוציקל

 והוקילחהש רצה רבעמה תקלח ...םייח חור אלל -- ןדקרפא

 תיבמ ףשנב רחאמל שוקי חפל התיה םויב לארשי ידלי

 אלו לפנ ,דודש לפנ םש ערכ רשאבו סרקו דעמ ,ךסמימה

 ,םידוהי יתב ינש ןיב תמ אצמנ יוגהש םא ...םוק ףיסוה

 קובקבש םג המ ,תודשח התלעה אל הרקמה תרקוח הדעוה
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 םייוגה :ןמקלדכ ויה תואצותהש אלא .ודיב היה ץוחל שי"יי
 ינש לש םתסנרפ המתסנו -- הטמיסב רובעמ םהילגר וענמ

 עציבו "רטיליפש,, השענו ששורתה ס'השמ ףלאוו "םיפלאוו,,ה

 ס'האל ליוולעוו תאז האר .הבישיול תוחילשו םינויסימוק

 ותסנרפמ ףלאוו תא לשינ טעמכו רטיליפש אוה ףא השענו

 םיחתופה ותיב ינב תרשע תושפנ הב תויחהל הקיפסמ הניאש

 ליוולעוו האר הווישיוול תוטעמ תועיסנ רחאל .םהיפ תא

 יתשל חמצת אל הווישיוול תוירעטיל-טפש,המ טפשש
 ומק םירחתמ .טגיס דע ויתועיסנ תא ךיראהו םק .תוחפשמ

 ףלאוו לבא השדח הסנרפ הדלונ השרובב .וז ריעל םיבר ול

 םירטילעפשה ןושארל בשחנו הז קוסיעב הרוכבל הכז

 = .חשרובב

 תומיב הממש הטמיסה :הצחמ םייתניב השע "פאק,ה

 וחתפנ תושדח תויונח .המחה תומיב םייחל הבשו םימשגה

 ץלאתש "הצילא,,המ ומלעתה םהילעבו בוחרה לש הז קלחב

 ומישיו התובידנב חוטבמ ולדח .הכרד רובעל םייוגה תא

 רשא ויתוירב לכל זוזמ ןיכמו לכל סנרפמו ןז,ב םחטבמ

 | ."ארב

 "לודגה,, ףלאוו 'ר

 .א

 לזרבה רוגתל ביבסמ הלוגע ןרוג יצחכ ובשיו השעמ

 וממחתהו השרוב זכרמבש ,"שדוח ידמ,, ,תסנכה-תיבבש הובגה

 םיענ םוח ץיפמו תונבולמה ויתונפדמ אצויה טהולה ורואל

 םתעד המגעתנ ...םהישוחימלו -- ותוא םיפפואה םידוהיל

 םלצא הווהמ הקסהה יצע ןינעש ,םיינעה לע םרבדב םהילע

 .הרומח הייעב

 לכ -- וללה םיינעה ,וארו ואצ :רמאו םהמ דחא חתפ

 וביוא אוה -- רוקהו איה ףרוחה תומיב ותעש ,רמה םלבס

 יתקליחו -- רוביצה לע סנרפ ינמישי ימ .רתויב ארונה

 ושבל וינפו ףלאוו 'ר בשי !השרוב ינויבאל ריבכמל םיצע

 הנענ םהינפ לע הלע ןוהמתש הארשמ .קוחצ-תב לש תשרא

 יד םהל ןיאש ,םיינעה לש םסוחב םיעוט םלועה :רמאו םהל

 דבלב וז אלש םמע ינויבא לע םהימחר םילגלגמו ,םרוסחמ

 םיאפקנ םגש אלא ,םהילכמ ףרוחה ישדוחב לזא םחלהש

 ותכלב :רוקה ימיב ,לדב ורמאנ םירבד השולשש אמייק .רוקמ

 ובכשב ;ורועל ותוסכ ןיאמ ,ןישקנ אדל אד ויניש -- ךרדב

 ;תותסכו םירכ רסוחמ ,הליל תנצמ טיטרמ ופוג -- ובכשמ לע

 .ותיב תא םמחל אוה םיצע-ךושחש םושמ דיערמ אוה ומוקבו

 דע ךרבח תא ןידת לא, :םרמאמ תא ימצעב יתמייק ינא

 יתבש .ומוקמל יתעגהו ימצע תא יתעגוה --- "ומוקמל עיגתש

 ינא סנכנ (א :הנוכנ הניא ונתייאר םתשולשבש ,יתיארו

 תואלממ תופפוע תוצונ הנהו --- רקובב ינע לש ותיב ךותל

 ונקז דעו תורעשהו םידגבה תא תוראפמ ףאו ,רדחה ללח תא

 תותסכו םירכ םהל שיש ןמיס -- םיעיגמ תיבה לעב לש

 הברהמ םה םיבכרמ -- שבלי יכ וידגב (ב .תוצונב תועפושמ

 ,טמסו ישמו דב ירישע ,יפושב םינווג ילעב ,םיאלט תובכש

 רבדל ןיאש היאר ,וישובלמ-יכרחמ ץיצמ םירצמ-ןוטא וליפאו

 - ותיב ןתפמ תא רבוע ינאש תמיא לכ (ג .םמורעמ לע

 יקדס לכמ קחדנו הלועה ןשע-תרתע ינפ לע תחפוט דימ

 .הקסה-יצע ןאכ שיש תפומו תוא -- םיריכהו רונתה

 'יוג ןייד ,יוג ןיימ,, השרובב החוורש ארמימה תודלות הלאו

 .(ךלש "יוג,,הו ילש "יוג,,ה)

 .ב

 השרוב ירישעמ ,ץמייטש לכימ לאיחי 'רו השעמ
 תומלתשהל אציש רתלא ונבש ,עודי הלפת לעב ,היריקיו

 ברועמו ןקז חלוגמו תואיפ-ץוצק תיבה עיגהו הינמרגב תינוליח

 תיממ אוהש דיעמ וניא ולוכ-לכו םלועה ילבה םע ותעדב

 םוקמב אלא ,ויבא וילע םערתה .הרות לש הילהאב ומצע

 םעפה .םירחא לע ותמח תא ךופשל היה גהונ ונב תא רסייל

 ןייטש ףלאוו 'ר ,זיולקה בשומב ונכש לש ונב לע ופצק אצי

 רכזנ -- תסנכה תיבל םיקחרממ בש ךא הזש ,ונב סנכנשמו
 "יוגה עיגה רבכ הנה :ריעהו ףלאוו יפלכ הטה -- אוה ונבב
 הילדג יכרד םע םלש היה אל ובלש י"פעא ףלאוו 'ר ...ךלש

 ועמשב םעפה -- רסומ ול ףיטהלמ קספ אל םגו -- וישעמו ונב

 תאנק שבלו ול הרח בטיה -- ונב ח"ע תפצוחמה הרעהה תא
 דצהו וננטבב םייוג יגנש -- ןכ םנמא :רמאיו ןעיו ונבל בא
 םילוכיו םירומג םיקידצ םניא םהינשש אוה םהיניבש הושה

 ..ורזח םרט -- םידמוע הבושת ילעבש םוקמב דומעל ןיידע

 :יוגל יוג המוד וניאו -- "ייוג,, ירהכ "ךיוג,, ירה אל םלוא

 תסגרפל ףסכ איצוהלו ,חיורהלו ךליל וכרד ילש יוגהש העשבש

 ינאש כ"ע האג ינירהו ,"דבכ ,, תוצמ ךכב םייקמו ,יתיב

 ומע רבדה ןכ אל -- ךלש יוגה -- הבושח הוצמ ידיל ואיבמ

 "ותויוג,, תא םייקמה וה התא אלא ךתוא םייקמ אוה אל --

 ךדמלל .ושדוחב שדוח ידמ "םיאל,, יפלא וילא ךחלשב ,ודיב
 לידגהל ידכ ,ךנב לע ךפסכ תא איצומ ךדוע התא םאש

 ךכ לע ןתיל התא דיתע -- ודיב ותויוג תא םייקלו רידאהלו

 .("יוג,, םוקמב "ץגש,, בותכ רחא חסונ יפל) .ןידה תא

 .ג

 ינפלש לספסה לע ובשיו ריעצה רודה ינב וסנכתנו השעמ

 םלוע לש ונושבכ לע החיש ולגלגו ץיבובייל המלש לש ותיב

 דסומ ותוא .ועיגה "ןואיזומ,ה לש הפיה תונמאב םג ועגנו

 ר"פע ,ךרע-ירקי םיצפח םירמשנו םירוצא וכותבש דבכנ

 ףלאוו 'ר אצי העש התוא .םהילע ףפוח הקיטנאה דובכש תוקיתע

 בוחת ןיליפתהו תילטה קיתרנו לכימ לש ורצח ךרד ושרדמ תיבמ

 ,הליטב החישב עוקשה רעונה ינבב ןיחבה ךא .ויחש תיב תחת

 .םתרבחל חרא --- םניבל וניב העדונ הריתי הביחש םושמו

 וינפ ולעה ,ןמרג ןמזהש "תוגאד,,ה לע ותעדל לאשנשמ
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 -- !רבדבש שודיחה והמ :ומות יפל חישה  ,תיניצר העבה

 ןיאו םינש ינפלמ הלאכ תוקיתע ירבד םירמשנ תיבב ילצא

 םיאב אל םתואש ,הז לדבהב לאל ,םדבאל םהב תעגונ דיה

 .תוארל

 0-0 םנוצר תא דימ ועיבה תאז העיתפמ העידי יעמוש

 ועיגהשמ .ףלאוו 'ר לש יטרפה ונאיזומב םירקבמה ינושארהמ

 הציצקה שרק ,הדרמה ,"תוירטיאה חול, תא איצוה ותיבל

 תומימ םה הלא "ךרע-יצפח,ש ןייצו ךורעמה תאו רשבל

 ,ולכא שעהש זגרא םהינפב גיצה דועו ןושארה וימח השמ

 למיירטש ,היוהד -- הקורי הציפי'ז ,תואלוטמו תולב םילענ

 .ב"ויכו חרק

 -- העמק "םירדוסמ,, םמצע תא םיאור ויחרואש הארשכ

 ןושארה ףסוי ץנרפ לש הלבה ולענ יכו :ןוהמתב םלאשו םק

 הבורמ תלעות --- תיכוכזה תספוקב הרומשה ישילשהו ינשהו

 םג ינא םיתעלש ,ילש עוסשה "ץאלריב,ה לשמ םלועל
 םיגצומה ראשו "ץלוהרגלו,ה רמול ךירצ ןיאו -- !1 ולעונ

 ןוויכ הפיו) !ז קפסב תלטומ הניא םהמ האנהה תבוטש --

 ל"נה םילכה לכ תמאב ירהש ,ולשמב תוארל ביטיהו ףלאוו 'ר

 רתוי םינשי םהש לככו םישקובמ םיגצומ םויכ םה -- םהימודו

 .תוקיתע יבבוח לע םיבושחו רתוי םירקיו םיביבח םה --

 ןינעב תרחא הסריג םירפסמ שי) .אבינ המ עדי אלו אבינ

 .(ל"נה ךורעמה

 .ד

 תסנכה תיבב תרעובה חאה לצא ןיבוסמ ויהו השעמ

 תושמש לע דועב תושפנ הייחמה תומימחב םפוג םיגהמו
 רוקה תמצע לע וחחושו וחתפ .גלשה יתפ תוצפנתמ ןולחה

 ותרק ינפלש ,ףרוחב םיקמנה םידורמה םיינעה לעו ץוחבש

 תיברמ תא הקיסעהש הייעב -- הקסהל םיצע רסוחמ ,דומעי ימ
 ייריבג,ל טרפ -- אובל ףרוחה ברקתהשמ השרוב יבשות

 םהיניע תא ונתנשמ .םיצעה ריד ךותמ וזז אל םהיצעש ריעה
 הרשכ ותודעש שיא לאכ ,דמעמ ותואב היהש ,ףלאוו 'רב

 רת*י ,םכמ אתוטמב ,וזירפת לא :םתמועל הנע -- תולד ינינעב

 איצוהל) ולשמ םיצעו ולשמ לזמ שי ידוהי לכל -- הדמה לע
 לזמב ודלונש ,םהל םימודהו רטכורפ םיחאה תא הז ללכמ
 ינפלמש םיצע אוצמל םתא םילוכי ילצא :היארהו (םיצע

 הערתשה ההימתהש ףלאוו 'ר הארשמ .הלעמלו הנש םירשע

 ץלוהרגלאוה תא םהל הארהו םתיבל םנימזה -- םהינפ לע
 .(תוירטיאה תלבט) ""טערבנשקול,,ה תאו (ךורעמ)

 .ה

 הנכתנ ןכ-לע יכ) היה המוק-הבג עודיכ, ףלאוו 'ר

 רתימ ולידבה ןעמל -- "לודגה,, -- דובכ ךרדבו "ךוראה,

 לארשי םע "תירחסמ,  החישל בוחרב רצענ םעפ .(,,םיפלוו,,ה

 הרשקנש החישהו המוק-ךומנ םדא ,עודיה דיסח רכומ ,לסוי

 םיבירמו םידמועמ וארנו התיה "ןעטנו ןעוט,, תחיש -- םהיניב
 לידבהל ,ויה םימוד והער לומ שיא םבציתהב וללה .הז םע הז

 המא אוה) ..השמ ימיב היהש הערפו ןשבה ךלמ גועכ

 לש ורובטב עגפ ונקז הצק -- ףסוי רבדבו -- ('וכו

 ,תרבוגו .תכלוהה םתנעמ החמתנ וילעש רשגל המדו ףלאוו
 המ לשב ,ףלאוו 'ר לאשנמ .ןליפשמ -- הזו ויניע םירמ הז

 טימ ךיז ןאק ךיא) .הוושב הווש ותא ינניא :הנע -- םיצינ םתא

 ול המוד תויהל (א :לופכ ונבומ -- ןכיילגסיוא טשינ םיא

 .(תקולחמב הושה קמעל אובל (ב ;הדמב

 ג

 -- תוירבה ימחרל םייואר םניא םידוהי יגוס השולש

 ,וקיצמ בערהש ינוונח (א :םה הלאו ףלאוו 'ר היה רמוא

 ותיבש אינסכא לעב (ב .ותפ לוכאל תוהש ול ןיאש ינפמ

 שי) ,קיר ילככ והוגיצהש םיחרואה לשב לכאמ לכמ ןקורתנ

 לעב (ג ...וילע םימחרמ ןיא (םחל רסח ראשנש הפוא :םירמוא

 .וסוס לע בוכרל ץלאנו ותבכרמב םוקמ רייתשנ אלש הלגע
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 ללפתמ אוהשכ ילעניפ 'ר יברל ףלאוו 'ר ואצמ םעפ
 :םידיסחה ויתימעל שחלו ריעה -- תוטיהלמו וכרדכ תובהלתהב

 הזמ ללפתה אלש דחאכ ,תאזכ תונתבערב ללפתמ ונלש יברה
 ורמאמ עגר ותוא ףלאוו 'ר לש והיפל לפנה) .הברה םישדח

 היל םעט אלד ןאמכ ברד הימופ, :בר לע אנהכ בר לש

 .(ה הגיגח האר) !1 "אלישבת

 .ח

 עודיה ורחסמ לגרל הוישיול םוי ידמ היה עסונ ףלאוו 'ר
 יפב שבתשנש -- רתוי ןוכנ ,ארבנש יוטיב) 'רטיליפש ,כ
 ,"חלשמ,, ונייהד "רוטירפסכא,, חנומהמ ורובע השרוב ידוהי

 ,קייודמ אל הז םג תמאד אבילאש ,י'רטיליפש,, דלונ ,"אציימ,,

 תא חלשש אוה -- "חלתשמ,  םא יכ היה "חלשמ,, אל ירהש

 תא היה איבמו יעבד ןאמ לכו .םינונחה תוחילשב ומצע
 ופתכמו ובג לע אשינו ןקירו אלמ לטלטימה וקשב "חולשמ,,ה

 :תבכרה דע ךרדה לכ השע "ויקסע,, תא ,תושושתה ויפתכ לע

 תאו םיבתכמו (...יברל תואקתיפו) םיקתפ ויסיכ תא חיפתה

 היה דומל .דועו הבישיה ינבל תוליבח אלימ לימרת וקש

 דע ותבכר תא זיזה אלו "ףלאוו,,ל ןיתמהל יוגה תבכרה להנמ

 ינב ויחא הלגעה ילעב וליאו -- ןורקב הלוע ותוא הארש

 ששחמ הריעה םתעיסנ תא בכעל םהל התיה השק -- ומע
 וארשמ ןכל .םשפנל םבזעיו םבכר ילכמ םהיעסונ ודרי אמש

 והובזע -- הנחתב המהמתמו "ויתוחוקל,ב קסעתמ ףלאוו תא
 לש ךלהמ ,לגרב וכרד תושעל היה ץלאנ םעפ אלו ופגב
 ףלאוו 'רו טיטבעו רירגס ליל --- הלילה יהיו ...לימ העברא

 שפרו טיטשכ ,ויחולשממ רבד רוסמל םיתבה דחאל סנכנ

 -- ףלאוו 'ר ,ךל היה הז המ :לאשנו ותטופק לע םיקובד
 םינפ םהל ריאה ףלאוו 'ר ? ךנטפק תא תמהיזו הלילח תדעמה

 ישפנל ךורב לסויו רזייל ונובזעשמ :םהל רמאו הנע ,וכרדכ

 יל הרק זאו -- לגרב ךלאו ילגר תא יתאשנ ,תבכרה תנחתב

 לע ימצע תא ףיסוהל יתיכזו ילע ומחיר םימשה ןמו סנ

 ךרדה :יל התיה ךרדה תציפק -- ץראה םהל הצפקש השולשה

 .ידגב לעו ילע השפרו הטיט תא התלעהו ילע הצפק
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 אטאטמהו ס'האל הרש עציג

 חספה גול רזח הבישיב ודומלת ימיבש ש"הוכב השעמ

 תצקמ חיורהל םיעצמא םילד ינב םירוחבה רתיכ ,שפיחו התיבה

 אנויח ידכ קני הנממש ,תוצמה תייפא רמגב ! השע המ .ףסכ

 קסעו ס'לאפר הילא טייחה תיבל סנכנ -- םייעובש ךשמ

 .חספה גחל ונכוהש ,םידיגנה ינב תופילחל םירותפכ רופיתב

 דיש טייחה תוארב .חספה ינפלש תולילה םתוא לכ ויה םירע
 .תפאו ינתיפ .תוטייחה תונמוא ודמלל ול עיצה ול הזירז

 םנב -- תחלצומ העשבש ףלאוו תיבב עדונ חספה ירחא

 ,העמק ףאה תא םקיע םנמא אבא .םיטייח לש אילושל השענ

 החנא ןה ףא -- תויחאה ;רירמ ךויח הלעהו ומפש תא ךשנ

 .העדוהל הבושתה התיה הקיעמ הקיתשו ןבל הרבש תישירח
 -- ץוחב םלוא ,וב שחרתהל דיתעש ערואמה לע רבוד אל תיבב
 לע ףופכ בשי דימלתהו םויה יהיו .לוקה תא ךילוה םימשה ףוע

 עלגתנש טמק לע וצהגמ תא תונידעב החנמ "ברה,,ו וטחמ

 תחמש ולצא הלבלבתנ ויטעבש ,םיכרבאה דחא לש ויסנכמב

 הלהב תקעצב המינפ תצרופ טייחה תשא ,לטיג הנהו ...חספה
 ! ואבחתה :ףוריט תזוחאכ הארק ,הלעב לאו ילא ,ונילא הזמרבו

 ויהש תופידרה לכ םירוטה בתוכ לש ונורכזב ורועינ עגר ותוא

 אמורמ :םתולגב םידוהיה ולבס ןהמש תופידר ,ול םיעודי

 םתסו םיקמדיהו בלצה-יעסונ לימח תוריזג דע העשרה

 אובחמב אובגו םלוסב ונולע .ונשפנ לע ונטלמנ -- םיערופ

 .גגה תילעב בורקה

 י'םיערופה,, וארנ םישירומהו םישרקה יכרח דעב קוחרמ

 הרש-עציג לש התומדב -- םדיבש תיחשמה ילכו םירזכאה
 חצר תמחו תדקוי שא הלוכ ,תובהלושמ םינפב הצרה ס'האל

 אטאטמ -- תכפהתמה ברחה -- הדיבו היניע ךותמ הציצמ

 דמועה לכ תא דיחכל םויאו האריב הארוקו המיאב טשומ
 ויה חכו ,טייחה הילא תיבל תופעוזה הינפ תמגמו ,הכרדב

 ודימלתו יברה ,םיממושמ םיצוקיש ,םילבנה םה ןכיה :הירבד

 -- תאזכ עמשייה .םהינטב תא שטראו ץצורא םהישאר תא --
 -- רבדה היהי אל היה !? טייח היהי ס'ףלאוו ליכאר לש הנב

 ךיתואיפ תא טורמאו ךאובחממ אצ ,הילדג ? םיזחופה םה ןכיהו

 לב ,ךלש יברה ידיבש ץהגמב םימתר ילחג לע ןפרשאו

 ךורדה ךלגר ףכ תא תוארל הצור ינא .ע''שבר ,יתפשב אטחא

 דמלה רבד ...םכילע ותוא ריעבא שאב -- הזה תיבה ףס לע

 בברב המתכוה אל החפשמה ,רתוי יתטייח אל טייחש ונינעמ

 .אטאטמה ידיב היה רשא עציג רבדכ -- הכאלמ-לעבה

 תולג איה ,הלוגה ךותב ינאו םימיה ופיקה יכ יהיו
 םש הדלונש ,לחר יתדליו הכלמ יתשאו ינא ,הירטסינסנרט

 םייניירקואה םייוגה ןיבל יתאב .וטיגב ונקיצה בערהו

 הדובע שקבל -- תכרובמה "םתוירא,  לצב חטבל םיבשויה

 תוטייח תכאלמ התא עדוי םאה :ירבעל תקרזנ הלאש הנהו

 ..רפסמ תועובשל ךרובע הדובע הברה ונל שי ןכ םא --

 יתארקו -- םיקחרממ התלעו חפצ עציג לש הנקויד תומד
 התיה םייחב ןיידעש) הרקי הציג ,ךנזא הלגי ימ :יבל תמהנמ

 תא םתחפיק ךלש אטאטמה םע תאש ,תעמשו (וז הנידע השא

 תא תפלש ילמלאו יתיב ישנא יפמ לכוא םתרכהו יתיחמ

 דובכב יקוח םחל / יתחת ןנאש בשוי יתייה / יטחממ טוחה

 .יתחפשמ יפל ףרט איבמו / יתחפטמב ותוא רורצאו / יתחקל

 תמחמש הלודג שפנ תלעב השא התוא הבוטל הרוכז םרב

 לבל -- ימא לחר איה ,החונמה התרבח לש הדובכ רומיש
 ,הניכשה יפנכ תחת התבש םורמב םש שפנ תמגע הל םורגל
 לש ונמז תלזוג התעדל ,הכאלמה ןכש הנבב ,יב שובת אלש

 הניאצ,,ב ןויע בורמש אלא .הרותה דומילמ ותקחרמו םדא

 תא תובא יקרפב הדמל אל ,םיבר יכרצב קוסיעו "הניארו
 הפי,, :אישנה הדוהי יבר ןתנש הבוטה הצעהו ישעמה רמאמה
 לכו ןוע תחכשמ םהינש תעיגיש ץרא ךרד םע הרות דומלת
 םירבד אלא -- 'וכו "הלטב הפוס הכאלמ המע ןיאש הרות
 הנתנו הבוטה עציג האב -- םהמ םניע םירחא ומילעהש
 .םהילע התעד

 (הייתרל) "האופר ,ל תוקולע

 ילושב יונב תיב .ותסנרפ התיה הקוחד ,הציג לש התיבב
 ותונבל היה רשפאש דע תוכיתח תוכיתח ונמ םירשונש רה
 אוה ףא בצחנ רהה ןיבל וניב רצ רבעמ .בוחרה בחורל קר
 .הסיבכו רונתו חבטמ ילכ ,הקסה יצעו לולה דמעמל שמישו
 תיבב רתיתנש רבד לכש ,וז הרצ תיוז ןרקב ררש יתפומ רדס
 תוברל ,םידי תליטנל הצחרה ילכ וליפאו ומוקמ תא ןאכ אצמ
 תומא 'דב הנפ םהל הדחיתנ ,אלטנה אוה ,"לדייז,,הו םיילדה
 םוסינכה ,תיבה ינפל רבועה לחנהמ ובאש םימה תא .וללה
 םתחרטב ואר םימשה ןמ .לוממש תלדב םואיצוהו וז תלדב

 בוטרה רהה טיטב וכמתש םינבאה ריקב ןיעמ םהל עקבנו
 המוחב בקנ תביקנ םע .עגפמל תיבל היהיו דריו טטומתי לבל
 ,םיננוסמו םיקקוזמ וכרד םירגינ וליחתהו רהה ימימ וזכרתה
 .ילדה ךותל רשי טעמכ ,היתשל םיפיו םיננערו םירק

 לכו םישמרו םיצקשו םימה ינפ וחלד םימיה דחאב םלוא

 ,רהה ךותמ םימה אצומ תא םהישושמב וליגש םיעלות ינימ
 םיצרוש הציג םתוא התליג רשאכ .וכרד םה ףא ואציו ואב
 םיצרשה ןיב הניחבהב לבא ;הינפ ורכעתנ -- םירוכעה םימב
 : היניע ורוא -- רוחשו ולוכ בוטר ,שימגו ךורא ץרש ןימ
 םפוג לע 'סיקויפ,,ה הקיבדמו תינאפורכ ,איה .הארק ! הקולע

 "םיחדוק,,ל הכורא הלעמה שמרה תא דימ הריכה ,הילוח לש
 'ה האר ,הסנרפ ה"עב אהת ,הלעבל הארק ,קחצי .הובג םוחב
 ילבל .תיבה ךותל רשי ,הז שמר דיב ותרזע חלשיו ונינעב

 החמשב ץרתו תיחולצ ךותל תוקולע רפסמ הפסא המהמתהל

 ןיב ולצא תחנומ הריכמל תוקולע תיחולצש ,רקיתפא ,ל

 תא קדבשמ ,םרב .ותחקרמ תיבב תורודסה תופורתה תונצנצ
 .גוסל תוכייתשמ הלש תוקולעהש ,עבק הציג לש "האיצמ,,ה
 השרובב ...איה הנכס תקזחב ןתעיגנש תויסראה תוקולעה
 (הדוס ימ  רציימ) קינעדיוס רד קחצי 'רש םירפסמ
 הקדצ-תופתוש ותא תושעל קלופ ריאמ אדוי 'ר לע עיפשה

 ןתמ תפוק .וריע יינעל תתלו האלמה ודי תא חותפל חילצהו
 םילדה יכרצש חספה גח תארקל דוחייב הלעפ םהלש רתסב

 םיא"ופתו ןמשו ןייו םיציב דע תוצממ םהל וקליחו םיבורמ
 עודמ :ולאש והעיר לש החותפה ודי תא קחצי תוארב .'וכו
 ויחאמ ודי תא ץפוקה ןצמק לש םש ךילע ואיצויש תחנה
 ולפנתי רישע ינאש עדויי םא :ריאמ אדוי 'ר ול הנע 1 ןויבאה
 אלש גאוד ינא ןכל ,םה ומכ ינא ףא ינעל היהאו םיינעה ילע
 םהימ ועדיש ילבמ םיכרצנה יתבל תוחלשנ ויה תוליבחה ,ועדי

 .םיחלושה
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 ותחפשמ ינבמ תונומת עימקה קתעהל ףיסוה לגופ קחצי

 לש ונקויד תומדש ויה םירמוא השרובבש ,ויבא לש וז ןהיניבו

 ןוכנל ול אריו ןייטש ףלוו 'ר לש וזל המוד לגופ בייל-שריה 'ר

 ,ינתונהל ותוצרב ,ינש בתוכ לכש ,דחא ,םירבד ינש ףרצל

 יוגהו ילש יוגה,, לע אוהו (ועדוי יניא וליאכ) רופיס יל רפסמ

 :ונושלב ונאיבא ץרא ךרדו דובכ רודחה ונונגס תמחמ ."ךלש

 לכימ 'רל רמאש ל"צז דמחנהו רקיה ךיבאמ הלמ ריכזא

 יוג -- ?יוגה ךלשל ילש יוג ןיב לדבהה המ -- ל"צז ץמייטש

 ה"ב לבא .תופעות ןוה הלע ךלש יוג לבא ףסכ ילב השענ ילש

 .םידמחנו םיבוט םידוהיו השודקה ונצראב םיאצמנ םכינש

 השרובב "ונאטחש אטח לע.

 הפגמ הצרפ םעפ : השרובמ ברהמ יל רפסמ אוה ינש רבד

 זאד ד"יבה םסרפ םהל רצב .םיבר ותמ םגו םידוהי הברה ולחיו

 ינפל עיפוי א"וא לכ -- דציכ -- "הבושת תושעל,, הארוה

 הנהו .הבושת יכרד ונממ לבקיו ויאטח לכ לע הדוותיו ברה

 ש"היב תבש ברעב התיבה יתאב םעפ :ררפיסו דחא םדא עיפוה

 הרמא הדועסה רחא ברעב .היה רחואמ יכ ,תסנכה תיבל יתצרו

 הז תמועלו ללכ לכוא ןיא ונלש תומהבלש עד :יתשא יל

 ידגבב תכלל הצר אלו ליאוה ...ריבכמל אופסמ שי וננכשל

 לוח דגב שבלו וליעמ תא טשפ ,ןכשה לש ןבתה תיבל תבש

 תרטקמה תא םש אצמו וסיכל םידיה תא בחת הכילה בגאו

 -- הריבע תררוג הריבע) ...ויתומהבל ןבת תחקל ךליו התיציו

 .(םויה תבשש חכשש לוח ותבש תא ושע לוחה ידגבש הארנכ

 "הבושת לעב ה

 הפירש הצרפ רשאכש רסמנ ןיידה רגרבצרו קחצי 'ר לע

 (תותבש יברעב וצרפ תופירשה לכ) ישש לילב ןשיה מ"היבב

 םע גהנתהל דציכ תורוהל ידכ ןוסאה םוקמל ןיידה להבוה

 ,שאה יוביכל ודי תא אוה ףא חלש ןיידהש עריאו .םירפסה

 רתומ יאמ ןידה דצמ ררבלו הכלהב ןייעל קיפסה אלו ליאוה

 בשיח תובהלה ךושב םלוא .הרעבתה וילע הקזח יכ ,רוסא יאמו

 ע"ע לביק אוה .ודיב תבש לוליחש אצמו וכרד תא קחצי יר

 .תוממי האמ לש תוינעת

 עימקב "ןיזרד יזר,,

 םיר"ומדא לש הרובח ואצי ל'רתלא 'ר לש ותב תנותח ימיב

 תוארל ןשיה הלפתה תיבב רקבל םיבושחה יברה תיב יחרואמ

 הב ונייעשמ .הילע התואגש השרוב לש התלוגס ,עימקה תא

 זוע ביהרה ,הרהטבו השודקב ,ומיחרו וליחדב ןוילע ישודק

 ותמועל הנענ -- וב בותכ המ -- לואשל םיריעצה דחא ושפנב

 תרותב קהבומ יקב היהש השרוב לש הר"ומדא יליניפ 'ר יברה

 לודג קידצ םשרש המ ןיבנש דע בר ןמז רובעי דוע :רתסנה

 ותודעמ) ומוקמל והבישיו -- בונימירמ לידנמ םחנמ 'ר ,הז

 .(הלענ דמעמ ותואב חכונ היהש קילמ לאומש לש

 רחא לידנמ םחנמ ידי לע עימקהמ קלח חנעפתנ לארשיב

 ודיב החפשמ תרוסמו הז יברל סחיתמה םחנמ רטכורפ אוה --

 .ומצע תודע יפל ,עימקה לעבל ותסחימ

 השרובב ושחרתי אלש עימקה הרמש םיבר ןמז יעגפ לע

 .הלובגב ואובי אלו הילא וסנכיי אלש םיסורה לע םהיניבו

 םיליבומה םיכרדל ךומס םיסורה ובצינ םיימעפ -- ןכ םנמא

 דעב עימקה רצע ןהיתשבו ,םלועה תומחלמ יתשב ,וז הרייעל
 םהינפמ חרב אל ימ -- הבוטל -- הנושארב ; הילא םתסינכ

 ינפמ םתוארהל ידכ אלא .החרב השרוב םגו םתוברקתה עמשל

 םייוג ,םייובש םיסור השרובל ואבוה ,עימקה י"'ע ולצינ ימ

 ,הינשה םלועה תמחלמ ימיב ...םינכסמו -- םימוצעו םילודג

 םלוא -- קדצ לאוגה לש ואובל תופצכ םאובל ופיצו םהל וכיח

 -- הימוחתב םיעוקת וראשיו עימקה תריזג םהילע הקזח

 וסנכנ ילמלאש ,םתווהלו םנדבאלו םנוסאל ,ועיגה אל הילאו

 .םייחב םיראשנו םילוצינ הירגנוה ידוהי ויה --
 תדמתמה הגיסנהו תיחרזמה הירגנוה תולובגב םתבש ימיב

 אובת בורקבש םשפנב שרומרמ ידוהי ומיד הינמרג תואבצ לש

 התוא ילואו ,םהלשמ היגטרטסיא ,םיסורל ךא .םתלואג תעש

 -סיול רבעמש הגרפ ירוורפב תוהתשהל םתוא הכירדהש הנווכ

 היה -- השרוב .ולא תא ולא םינלופה וחבטי םייתניבש ידכ הל

 םניב םירענה אנ וקחשי :ברעמה ךותל םתומדקתה לגרל רנ

 -דקתהה ונילע לקותו -- תידדה םהימד תא וכפשו םמצע ןיבל

 םהינפל השענהמ ועדי אל םיסורהש ענמנה ןמ אל ףא .תומ

 םירשעו האמכב שרומרמל העוגרה םתנתמה התלע הנווכ ילבו

 הירגנוה תודהי לכ ילואו -- ףטו םישנ ,םישנא ,םידוהי ףלא

 םהל סחיל השק םלוא .םתכלב ורצענ אלמלא ,תלצינ התיה

 השרו לש הרוורפב םג ירהש ,שונא ימעטמ יגטרטסיא בושיח

 .המוד רבד ושע

 ? אובת ןיאמ -- "הברוט,הו

 תוצבשמ יושע ןתשפ יטוחמ יווט ,ינוגסס לימרת ,הבוטה
 ףא -- השרוב ירכא לש םמכשמ דרי אלש ןולקצ ,תוינועבצ

 .ןופצ דצמ השרובל םידוהיה לש םאוב לע םידיעמה ןיב אוה

 םיש -- דיל אבה ןמ וב םיסינכמש הז ליעומו ישומיש קית

 ואבש רכה ילבל םעלוב אוהו -- ךפכבש םירבדה לכמ וכותב

 םידודנה ולחה םשמש ,ןופצ יפלכ וננפמ הז קיתרנ --- וברק לא

 ,השרובל ודריש דע םרדהו ךולה םתכלב םידוהיה וכרעש

 ןכ יכ ,המש תאו התוא ,םתא ודירוה הברוטה תא ,םתדרבו

 השרובב םיינימורה םירכיאה יפב וליאו תינלופב תארקנ איה

 תושנ .הטסיירט וא 'הרטסיירט,, אוהו הל ינמור-יניטל םש

 תיביטימירפה ןתיב תויוטמב התוא םיניקתמ ויה םירכאה

 ,ךלפב רושקה רמצה וא ןתשפה תעקפמ וכשמש םיטוחהמ

 .וילע םוכריכו רושיכב וחליש םהידיו ןפכב וכמתש

 תא הכפהו הנוויכ תא הברוטה הפילחה םימיה תוברב

 ירפכב תועוטנה םיקידצה תורצחל :ןופצל םורדמ -- הכוליה

 ,םידעומב ,לגרבו -- לגרל ולע םהילאש ,היצילגו הניבוקוב

 "לגרב ובר ינפ ליבקהל םדא בייח,, ונימכח וצ םייקל ידכב

 ץראב םירוזפ םינכושה םהיבר לש םחירמ םשבתה ןעמלו

 רהטיהלו שדקתהל ,ךכל ןדיעוה תודיסחה לש הדסיימש םייחה

 םהיתולפתמ תולעתהלו ןוילע רהוזב ךכדזהל ,םפא חור תמשנמ

 .לארשי תולהת בשוי ,םורמ ןכושב תוקיבד תועפושה

 םויה רדס לע הברוטה הנושאר התלע וז ךרדל הנכהב

 ביתנב ול רבחו עירל דיסחל עויסו רזעל המצע תא העיצהו

 -- הברוטל סחדנ -- ןוזפיחב לכאיי רשא לכאמ לכ :השודקה

 התיה הדיתע וז) תבגמב םיפוטע ,הגילממ דע יאלאמ םחלמ
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 ישוגו הפירח הזנירב ישיבג ; (ץחרמה תיבמ ותאיציב ושמשל
 לצבו תינונצ דע שובכ בורכו ץומח ןופפלממ הקותמ הדרוא
 ורות אב זא .האולימ לע הדמע אל הברוטה ןיידעו -- םושו
 וארק תוטשפבו שוריפב ךכ) "ןיליפתהו תילטה קש, לש
 למיירטשהו ןטפקה ("קאז-ןיליפת,, ,השודק ישימשת תכרעמל
 ,תוינשמ םג ילואו שמוחהו רודיסהו רוזחמה םהו ,םהירזיבאו
 .המודכו בקעי ןיע ,ךורע ןחלוש רוציק

 ,ויתועורז לע האלת ,היתודג לע הברוטה האלמתנשמ |
 ,לתופמה והצקב זחאו לבוימו סקוסמו הבעה ולקמ תא לטנ
 .ץינ'זיו כ'דב היה דעיה .וימעפ ךרדל םשיו הזוזמה תא קשנ
 ?המב -- השרובמ דיסחה דימ רכינ םידיסחה ןיבל ואובב
 ,םירחא לש וליאו םינווג-עובירב התיה תצבושמש ,ותברוטְב
 וא הכרואל םיכושמ עבצ יוק ,התיה םיספ תברוט -- םתברוט
 .הבחורל

 /יחנדמעתו ...תונב הנברקתו,,

 "תונבה יבא,, רופיסל המדקה

 תיטרפ הריש ,עגייפ לש התרישב ,ץיקהב המולח יזורחב
 היעבל ףירח יוטיב הנתנ ,םיאכנ לוקב המצעל הלמלמש
 לארשי תיב ןומה לש םהיתובל לע הצחל האשמ דבוכבש

 ןהב רבדל ןתעש עיגהב תונבל הגאדה איהו -- השרובבש

 בצמ הריהב תוטשפב עגייפ העיבה וללה תורושב .תודבכנ

 תופוקתב השרוב תא ףיקהש קיעמו רומח יתחפשמו ילאיצוס

 תונבה ולידגהש לכבו םתגאד לבס תא הימודב ואשנ .תובר

 אובב סנל ופיצו ושירחיו ןבל תובשחמ וריכעה ןכ ,הניפיתו

 יוטיב היעבל הנתנ רגרבצרו הנינפ) .םהיתונבל םידוד תע
 .(רפסבש הרופיסב םלוה

 הברהל ...הפל ןהל יהתו הטושפה "הטומ,,ה עגייפ האב

 ימ,ה תעשב לגרה תועיקר ומער אושל אל .השרוב תונבמ

 האלו לחר ,הקבר ,הרש ,בקעיו קחצי ,םהרבא וניתובא ךרבש

 לזמל הל הדלונה ...התבו ...תדלויה השאה תא ךרבי אוה --

 בלה יקמעמל הז "בוט לזמ, דרי ברח תורקדמכ -- "בוט
 אמייק לש תבב ךרבתנש אבאל ואבינ אבנ .אכד דע והובישיו

 ןובצע-יברמ ,שאר-ירורחסו םיבצע-יקרפמ חומ-ימומיה --

 ךאש ,הכרה תא סינכהלו ותב תא לדגל הכזיש דע הניש ילזוגו

 .התפוח יפנכ תחת ,הדלונ הז

 תונבה יבא

 רואל איצוהל חילצהו ונואב הרשש רשואמ אבאב השעמ

 ריתעהלמ קיספי יתלבל ותעדב רמגו ,תונב עברא םלועה

 יתשב והכזת האבה הדילהו ,םחרי ילוא ,"ןירכד ןינב,, לע םשל
 ימב ןוחטבו הוקת אלמ ."וסינכהל,,ו "וניחחש,, -- תוכרב

 יהיו ותיחמ תיב ,רעיל רזח ,וידיב םינותנ ןטב ירפ תוחתפמש

 : העיגה הרושבהו םימיה וכרא אל .ןבה תרושבל הפצמו בשוי
 לע התלעש ותבשחמ תישאר .הסירעב תרפרפמ הדומח תקונית
 תוארמ םיצע יפלא לע טיבהל ול בוט יכ ,רעיב ראשיהל :ובל
 לכשהו הלבלבתנש ותעד הלטב דימש אלא .ותיבב תונב שמח

 -- ןידה תא תתל וילעו אוה אבא -- ומוקמ תא ספת רשיה

 לש הנקויד תומד ול התארנ העדל הבשחמ ןיבו םשה תאו

 רכזו םשל הפצמו םירוהטו םישודק תולעממ הפוצה אתבס

 ונממ המלעתנ אל .רזחו ותליבח תא זראו םק .תומדא ילע
 ירדח רדוחה "בוט לזמ,,הו ,ול הניתממש הפיה םינפה תלבק
 תושחרתהל תאצוי םשפנ השרוב ינציל ,בלו תוילכ בקונו ןטב
 .הדח ברח -- םנושלו תאז ןיעמ

 הריתי הניבו ,יהשלכ תינכת וחומב ריבעה ובוש ךרדב
 םוקמבו החמשב טיעמהל שי קוחשב טעמל ידכש ,וב הסנכנ

 ןויער .ישימח םויב ותתלו םידקהל רשפא ,תבשב "םש תתל,,

 תולק ושענ וילגרו ,ורעצ תא חיכשחו ובבל תא ץמיא הז אלפנ

 ההתשה תוריהזה הברמל .לודג םויה דועב ,השרובל והוברקיו

 ליחשה ,הלילה תוסחב הכותל סנכנו הרייעה לש הרוביעב

 אל ונובשחש אלא .ותיבב דמוע אצמנו ןולחה דעב ומצע תא
 ורפס ,רעונה ינב ול וכיח רבכ השרובב יכ ויטרפ לכל םכתסה
 -טמיס ךרד ומצע לשלש רקובב .וידעצמ ורמשו ויתוכילה תא
 טלמיה ןעמל תואירדנפק השעו םישלופמ תואובמו םינגו תוא
 .והוטלק שרדמה תיב ילתכש דע ,"ויפדור,, ינפמ

 תיבב ןיאש וניחבהב ותפפא חור תרוקו ןוצר לש הודח
 חולסל םג ןכומ היהו ,םידוהי םינינמ ינשמ רתוי תסנכה

 הרח בטיה יכ) ,ומע התשעש לוועה לע ויתונב תדלוי ,ותשאל
 ךופהב ,הילבחב התנעתהש הנכסמה תדלויה לע ותמח לעתו ול
 השגוהש תינחווצה תללועה לעו תיחשהל דע -- היריצ הילע

 הלק העש דועבו רדתסה לכה ,ה"ב .(םייתשוחנלכ הילותיחל

 םיתובעה ומפש יכבס ךותב םשה תא "ארוק לעב,ה עילבי
 םיינלגל בוט לזמ ילוחיא .התדכנ ,תקוניתל אתבסהמ והוריבעיו

 ותשי ,סנואמ המכסה לש שאר דונמב םלבקיו ורבעל ופעוי

 רבעש תבל םש תאירק רודיס לסחו -- הגועב וחנקיו "םייחל,,
 .הלקת אלל

 ךריבו תסנכה תיב תמיב לע הלע הלא םיגנועמ םירוהרהב
 תדלויה ותיערל ''ךרבש ימ,, קינעה ,הירחאלו הינפל ,הרותה לע

 הכרל םש דימצה ,("בוט לזמ,,ב הכריב םרט וזגור תמחמש)

 אבא לש ורשא בר המ) .ועיקל ברקתמ "ךריבש ימ,,הו תדלונה
 םיזחופה םיחחרפה לע םירעהל ליכשהש ,העש התוא היה
 (תב ול הדלונש באב רזכאתהלו ללעתהל םהידיב דספנ גהנמש

 לזמ, לש לובמו -- ךרבמה יפמ "ןמא,ה אצי אצי ךא יהיו
 להובמו עתפומ .םירבעה לכמ ושאר לע ךתינו ךפתשה "בוט
 -- הנהו ןידדצל ויגפ תא אוה הנפמ ,והפטשש תוכרבה םרזמ
 ,םילספסל תחתמ םיאצוי םילדגהו םיליגה לכמ םידליו םירענ
 לזמ,, :דחא הפ םלוכו תונולחב םילוע ,"םישנ תרזע,,מ םידרוי
 ...תבה תדלוהל "בוט

 הרבחה :הטושפ דאמ ךרדב -- !רבדה עדונ דציכ
 הדילה לע עדויהב ותיבל ביבסמ תורמשמ הדימעה "הנבלה,
 הלגתנ ךא יהיו .אבא לש ויאבומו ויאצומ לע ,הללמואה

 תא וניכהו ןיעידומה תא וליעפה ,ונולח דעבמ ףלשנ והוארו
 תחרואה לע זירכה דמעמ ותואב דועו .תסנכה תיבב העתפהה
 .ולש "םינוקז תב,, לעכ האורק יתלבה

 אמא םע םילשה אבא הניפיתו ולדג תונבהו ופקנ םימיה

 רהומ תנכהב חתפו תונבל גאוד ליחתה תונבה לע גואדל תחתו
 והוארה םימשה ןמו םיטעמ םימי ורבע אל .ןרובע ןתמו

 האירבה תכאלמ תא הלכש םוימ ה"בקה ול רחבש קסעהמש

 ןח ואצמ ויתונב :ודימ חינה אל -- "ןיגוויז גוויז, אוהו
 תחמשו םישנל ןואשנו ןוסריאו ןהב ורחבש ,ןח ירוחב יניעב
 לכ תיחשהש ,תיחשמה ןטש אבש דע -- ותיבב הררש תמא
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 קמעל םתאצ .עשר דיב ץרא ןתניהב ,ארקיי ידוהי םשב רשא

 שאה הלכא םתיברמש ,ונעדי אל םבוש תאו וגעדי אכבה

 .לידנעמ תיב תא םג םכותבו

 תונבו ,שדוקה ץראב השורי :ןלזמ רפש -- דחפלצ תונב 5
 ! 1 ןהל יופצ המ לידנמ

 םיאשרובה ךרדכ הצרא תולעל וליחתה םיטעמה םירזוחה
 ידמכ ,וסנכתה השרוב ישודקל "הרכזא,,ה םוי ,םויה יהיו ,זאמ
 -ודקה רכז םע דחיתהלו רכזיהלו ריכזהלו רוכזל ,הנשב הנש
 הינפל ,האושב ומת-ופסש השרוב ישנא םירוהטהו םיש
 -יטרמ תולפתו דיפסמה יפמ ואציש תושגרנ םילמב ,הירחאלו
 ינימ לכו םיחבטנו םיטחשנו םיגרהנ לע תוילכו ברק תוט
 ,ןהב םקלח תא םה ףא ולטנ השרוב ישודקש תונושמ תותימ

 תוגופה ילב ודרי אל םהיתוחפשמ רבש לע ורגינש תועמדה
 םינפה ,ןרוקמ שביו ןניעמ ברח הלק העשל ובטרנש םיניעהו
 םייקתנו ןתרהט רהוזב רוהזל ובש םיטעמ םיעגר ינפל ורדקש

 תסנכו ,הילע םילבאתמה לכ וחמשו ושיש :קוספה םהב
 םימי לע החיש םילגלגמה ,םיעיר תשיגפל ךפה תודחיתהה
 תוקונית .הנקז ושבל ,םיריעצ םתוא וריאשהש םינפ .ורבע
 הבציתה רעונה ינב ןיבו תורגב ורגח ,םהיתוסירעב וסכרפתהש
 תא הגיצמו הרובגב שמשכ הרבו הפי הרודהו תרהוז הרוחב
 םיטרפ ףולשל יתוסנב ,הייח תוערואמ רופיס ךותמ .המצע
 תישימחה תבה תבצינ יניע דגנ הנהו -- התחפשמ תודוא לע
 איה קר -- החפשמה לכמ .התדיל תעב "ללמוא,,ה אבאה לש
 ןבא, :קוספה תא הילע יתארק זא .תרכזמל הרייתשנ הדבל
 ."הנפ שארל התיה -- םינובה וסאמ



 רודיבו קחשמ

 תוגצה גיצמ השרובב דדונ ןקחש
 םילועמ םינקחש יחרזמה ירבח -- תונבו םינב
 השרובב תררושמו ררושמ
 ןחדבו ררושמ --- "קילשרמיה
 השרובב ורשש םירישה
 שרע יריש
 אתבסה לש םירופיסה
 (המודא הפכ,ל יוקיח)
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 (השורבמ ןקחשה) ס'ןמחנ-המלש

 הבחרל הנופה ("סאג סיבר,) יברה-בוחר תנפ ןרקב

 אוה ,סכאל ןמחנ םשב ידוהי רג ,יברה תיב ינפ תא האורה

 תיב ,לאומשו המלש ,וינב ינשל זמחנ שירוה ותומב .ותשאו

 םידורמ םיינע .םמא איה ,הלמראתנש ותשא תאו םירדח הבורמ

 .םישנ ואשנ אל הילע םתגאדו הלוחה םמא תמחמו םיחאה ויה

 וראשייו דעומה תא ורחיאש ומיד ,המלועל םמא הכלהשמ

 .השרובב םיעודיה "םיקוורה גוז,, םה -- םהייח ימי לכ םיקוור

 .(סעצומ) "םיטוש,ל םובשח םישנל םילעב ויה אלו ליאוה

 "בוט לכשו המכח תישאר,,ב וז "הכלה,, יעבוק לש םמעטו)

 םייתימא "םיטוש,, המכ ויה השרובבש תמחמ :םתא םקומונו
 םהב תשרדנ התיהו ,םיאושנ ויה אל םה ףאש םינימה ינשמ

 םהינפל ךלה םיטושכ םמשש תמחמו ,(שקהה תדמב ,הווש הריזג

 םהב גוהנל םה םג וליחתה ,"רדח,,ה יסדנוק ינזאל עיגה ףאו

 -- םינבא יודייל הרטמכ םיחאה תיב גגב ורחבו -- שאר תולק

 ,ומש שוטרוב ,יברה בוחרמ "חלג,,ל טרפ) .םדיב םיחממ ןיאו

 חורל ברע תונפל ותאצבו לארשי תאנשמ ןקורמ ,ןימאמ יוג

 םיחאה תיב תברקב בבס -- ותינונמשמ תצקמ גיפהל ידכ םויה

 ,לאריש ידלי לע םימשה ןמ שנועב ודיבש םיעורה הטמב םייאו

 .(םינויבא יקשועו םילד יפדור

 חקיפ -- אוה ךופהנ -- הטוש היה אל רוכבה המלש

 חורב ןחינ ףאו הללימ םעט לש םירבד ,ונושלו היה חלוממו

 לש ,ינשה לש וביט .וברקב עפעיפ יתונמא שוחו תיטויפ
 טעמכ הצפ אל ויפ תא ןכש וילע דמע אל שיא ,לאומש

 לאומשו המלש .ויתובקעב עספו התיה ויחא ירוחא -- ותכילהו

 .תובדנ שקבל םהידי תא וטשפ אל םהימימ -- ויה םיינעש

 לארשי 'ר טחושהו ןושרג 'ר ןיידה) םירחאל וריכשה םתיב

 רדח -- םהו םמצע תא ולכלכ הרידה רכשב (םתיבב וררוגתה

 ךרדכ ומילשה -- ביצקתב יתנשה ןוערגה תא .םהל אצמ דחא

 'ישדוקה ילכ,, רתיו םישמשה ,םידמלמה תוברל ,השרוב יינע לכ

 (דובכ ךרדב התיבה םהל האבוה םתנמש םינברה תא איצוהל)

 אל ס-ןמחנ המלשש אלא ,םירופה סורפ םע םיתבל "הכילה ,,ב

 ? דציכ .םירופ לש הגצה ןתנ ותרומת יכ ,םתס די עבטמל טשפ

 עפומה עדונ םרט דוע) המלש ומצעל איצמה דיחי תגצה

 ליל סורפב :(השרובב המלש ואיצמה -- ונימי לש "ואש

 תיבל ביבסמ םידליה וסנכתנשמ ,הלגמה תאירק רחאל םירופ

 הנהו טעמ תחא דוע .וכותב ההוש ס-ןמחנ המלשש הקזח --

 הששש ותשיבלב רודהו ותכילהב רידא ,םדא אצוי תיבהמ

 ,ושארב תועושי עבוכו ,ומכש לע -- וילמסב חבתשמו הינווגב

 והז -- רדהו דוה ,דובכ רמוא ולוכו ,וכרי לע תויפיפ ברחו

 דוקפל םידקמש ןבומ) תיבל תיבמ הואגב דעוצה ,ונלש המלש

 ("םינויבאל תונמ,ב םתעד ביחרה ןעמל םירישע יתב

 -- םהירוחאמו וילכ אשונכ וירחא רמחמ -- ויחא לאומש

 םירכרכמו םידקרמ תוקונית לש תכ ,הכורא העיס בוחרה ידלי

 .החמשו הלהצ השרובו םיזזפמו

 ? יתונמא רושיכ הטוש תצקמ קזחוהש הז םדא חקל ןיינמ

 רודיבו קחשמ

 ויחנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא,,

 דרש-ליעמ |:לאומש ידיבש | תיתונמאה הבורדרגה

 תטשוקמו תטפורמו היוהד תיכרות הימכש םתס וא ירא'צינאי

 .הררש ינמס לכו רוחו תלכת ,ןמגרא יטוח םוקרו ץוב ילבח

 זרוטמ עבוקו יקלטיא עבוכ ,וינויצב ראופמ ירטסוא דופיא

 .דועו תשוחנ ןודיכו המוקעו הטורמ ברחו ירצמ שוברתו ינמרג

 םירבדב םיחצנתמו הז לומ הז םיבצינ "יתפרצ,,ו "ירתת,,

 תמגמוגמו המותס ןושלב םיגולאידב ,תונושמ תועונתבו

 אוה ,בישמה אוהו לאושה אוהו ,ויפוצ לש עורפה םקוחצל

 זרוחו האלפומ תוזירזב "וידמ,, תא ףילחמ ,ףקתנה אוהו ףקותה

 הפפנאמש תממעשמ הניגנמב םמיענהו ומצעב םרבחש םיזורח
 אוה חדבתמ : ןווגמו אוה רישע ולש " 'גאטרופיר,,ה .ומטוח ךרד
 ,םירסיקה יחבשמ לע קחוש ,םלועה תומצעמ לש םתלפמ לע

 היתושנ ,היניידו הינבר ,א ש רו ב ד אשידק אלהק לע ץצולתמ
 םיעוש ונושל טבשב דחאכ ןיקול םירישעו םיינע .היריעצו

 אל הרקמ לכ .ןיחתורב ולצא םינודינ םינקייצו םיבידנ ,םילדו

 יעגנ .הלאה םירופה ימיב םוסרפל הכוז ריעב עראתנש רוהט

 תרשעו ןמה תולתיהכ ,הוארל םילתנו םיעקומ םהיעגפו םישנא

 ררבתנ םימיל .לוז ןציל םתס ,ךכ לע ותעד ןתנ אל שיא .וינב
 : הזכש יתונמוא רושיכ הטוש תצקמ קזחוהש הז םדא חקל ןינמ

 תוברקה תחאבש עמשמ -- הילטיאב היה יובש הז המלש

 קמעב הילטיאו הירגנוה--הירטסוא תואבצ ןיבש םדמ תובוקע

 ןניס םש .תונמאה ץראל יובשכ הבוהו המלש הבשנ וצנוזיאה

 תא ריקוה אלו ינינפאה יאה יצחב םידוהיה ןיבל ומצע תא

 הנק םשו -- הז ילטנמיטנס םע לש םיעושעשה יתבמ םג וילגר

 .הידוהי בל תא חמשיו ,השרובל הריבעהו המיבה תמכח תוא

 השמ לקסח םע תופתושב ,המלשו םיבורמ םימי ורבע אל

 :הרותהמ תוישרפ ,םימלש תוזחמ הגיצהש הקהל םיקה סלידנמ

 רתסא תלגמ ,(ויחאו ףסוי) ףסוי תריכמ ,קחצי תדיקע

 ועראתנש תויושחרתהו םיעוריא םהיאשונש | םינוכרעמו

 .השרובב

 השרובב דדוב ןקחש

 ייבשי אל םיציל םשומבו,

 םיבותכ תוזחמ ,הינמור תומב לע ולעהש ,םינקחש תקהל

 .הל קר עודיה םעטמ ,םהמ דחא תא הכותמ האיקה ,שידייב

 גהנמ וב וגהנשמ .השרובב עגפו וכרדב העת הז דדונ ןמא

 ,ול ועיצה הטמ םגו ונובער תא וטיקשהו םיחרוא תסנכה

 ןאכ םגש ותעדמ ןיבה ,השרובמ תודעומ וינפ ןאל והולאששמו

 םישלו וידעצ ןנוכמ אוה יהיו .םינשל אלו םימיל חרוא שי

 םאצמיו וידגב-יסיכ קמועל ותבשחמ רבעיו וימעפ ךרדל

 !השע המ ,םנוממשב םריאשי לבל רמוא רומגיו ,םתונקירב

 םהיפבו -- םהידיב טוקנ גהנמש) הכאלמ ילעבל הנפו דמע

 םיעודי םה ךכיפלו ,םתכאלמ תעשב םילמע יריש רישל --

  ישרק לעמ םמצע תא בבודל םהל עיצהו (תונמא יבבוחכ

 ותכרדהב תוגצה גיצהלו תוסנל ,ונייהד ,להקה לכ יניעל המבה
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 ונושלב ארקנש תונוילג רורצ ותחתמאמ איצוה ,ומויבבו

 ןושלב םהינפל וארק ,םיפתתשמל הזחמ רמולכ ,"הסעיפ,

 םנמיאו םיפתתשמל םידיקפת קליח ,וב תולעופה תושפנה

 תא םליג טייחה הילא :הכלהכ הגצה האציש דע םכירדהו

 ליטומ ,הידעלב הגצה ןכתית אלש) הזחמה תרובג הרענה

 .בר רשוכב "דדושה,, תא קחיש טחושה לש ודכנ

 ינב ורהנ רגרבצרו לשריה תיבב הכרענש הגצהל

 ערפ תוסנכההמ .םסיכב התיה היוצמ הטורפהש ימ ,השרוב

 תא אציו וילטלטימ תא לפיק ,ויתואיצי תא יאמבה-ןקחשה

 תומוקמב תילרטאיתה ותכאלמ תא שלשו תונש ןעמל השרוב

 .םירחא

 המבה תנמא תדמול השרוב

 השרוב רובע תפלוח הדוזיפאל תאז העפוה התיה הרואכל

 םהבש םינקותמהו הליחת הנווכב תונצילמ המצע תא הרידהש

 ןיאש ,"םיצל בשומ,, לאכ "תואסקרקו תוארטאית,,ל וסחיתה

 התלעהש תרמוא תאז ןיאש אלא .םתלבוס השרוב תעד
 -- םהילע התרש תובצעו תורדק לש ןנע המצע לע טלחומב

 םיקונמ ללכבו םקלחב םיחמשו ויה םייח יזילע הברדא

 הליגה תא שרגלו וממורל ,בלה תא חמשל םייושעה םירבדהמ

 ןמזה תקוצמל ונתנ אל םה ,השרוב ידוהי ויה אל -- הצידהו

 דימתו םמדב היה עובטש ןוזלעה לע ביעהל םויה תגאדלו

 םהילע וקיעה רשאכ וליפאו םוולמ םמורמ חור בצמשכ וארנ
 ואב -- לוחה תומיב (!?וקיעה אל יתמיאו) הסנרפה תויעב

 -לכ-אל -- םידעומו םיגחו ,םבלמ ןוריסהו ןהידמחמו תותבשה

 םיחודיבו םיעושעש ירחא שופיחב השרוב ינב ויה םידומל .ןכש

 -הנקב םייחה-ימענמל םוליבוה הברה םיכרדו ,חור-יזוליעו

 אצמיי רשא לכב םמצע תא תודחל דציכ ועדיו יאשרוב הדמ

 ישדח ,התא היתודומחו תחת לכו הנשה תופוקת עברא :םהל

 החמש רוקמל -- ץראב וארנש םינצינה -- המיענמו הנשה

 לע הקלחהה גלשב תושלפתהה ,רהנב הציחרה :םהל וצנה

 ימיב .ויה שפנ יבישמ םעונלו גוניעל בזכא אל ןיעמ -- חרקה

 רורד ארוק -- האולמו ץראה םינפ םהל ריאהב ,וללה ןוצר

 ימי םתא ואיבה החונמה ימי .הצוח וצרפו הודחה תוניעמל

 :"תבשל רמז,בש זורחה תא השרובב וניבה בטיהו ,החמשה

 ,"םידמחמ םוי ןותבש םוי -- םידוהיל רוא החמשו החונמ,

 ללוחתנ ןימוחת בוריע .םרובע בתכנ רישהש ויה םיחוטבו

 יכ -- "'הל ויצחו םכל ויצח,, :תמכוחמה ל"זח תצעב םלצא

 תא ועדי אל -- םבלב החמשה אובבו שפנל הלהצה תולעב

 וא םכל ןלוכ וא -- ןהיתש םג הנייהתו הבוט בורמ םשפנ

 ימי ןיה -- הכונחב םיפלקב קחשמה רתוהשמ .'הל ןלוכ

 וליפאו ,ףסכב םיקחשמה לכל שדוק -- '"תואלפנהו םיסנ,,ה

 עזעזמ ,םטרומו םיבצע חתומה ריעז עוצעצ ותוא ,ןוביבסה

 לע לפונו דדונתמ ,ובוביסב רצע אלש דע םינפו ראוצ יקרוע

 ןטק סדנוק .דסחל וא טבשל םא בבוסמה לש ולרוג הארמו ודצ

 וליפא חכשיי לבל סנה תרוכזת המושר וידדצ עברא לעש הז

 שוריפ םבלמ ודבו וכלה -- םש היה לודג ס1 :קחשמה תעשב

 -תרות,,ב םינפ וליג ,ותחיקל וא ףסכ תניתנ ועמשמש רחא

 גח תא תורואה גחב וארש טעמכו הכלהכ אלש "קחשמה

 תולילו תוביבלו (ךילזמערח) סעקטאל תליכא דעומ ,םיקחשמה

 תא וארקשמ -- םירופב ןידה אוה .רתיהב הרות לוטיב לש
 םיניפות : היה םהלש -- ולוכ גחה לכ -- "סנה לע,, ודוהו הלגמה

 ;םדי גישת רשא לככ הגוע"תונבו תוגועו םיכעכ ,ןמה ינזאו

 תושופחת ';ה םכרב רשא לככ -- תונתמו תונמ חולשמ

 חיפב םהינפ תא ריחשהל וליכשי רשא לככ -- (רעלעטשראפ)

 ןוציחל ימינפמ םידגבה תכיפהו םיריכו רונתב קבדנה רוחשה

 ירקה לע שגדה -- הלגמה תאירק תעשבו) םריכה ילבל

 םש תאירקב קספה יניד לע דיפקה והשימ וא "םרמאכ בש

 םיפסה תומא ועוניו םידוהיה יפלכ ותועשר תורמל -- ןמה

 .עשר ותוא לש ויטעב ,םיקולא תדרחל היה תסנכה תיב לכו

 הרזח -- ויעמוש תא "איצוהל,, םשה לע "'ארוק-לעב, ,ה רוזחבו

 קחתשנ בוש םידוהיה ררוצ לש ומשו ,הדרחה תלהקמ ומע

 -תותכ :ודי לע שבכנו םירופ תרוצ הלעה בוחרה םג .ךעמנו

 -- הנש הז םהל םיפצמה םהירחאו -- םישפחתמ לש תותכ

 העונתהו סנכנ נזו אצוי הז .םיתבב םירקבמ ,ותוא ואלימ

 .קוש םויבכ הבר

 קיציא ותימעו רעטפא-שריה הברה ףיסוה םירופ לש ופונל

 ,םודא םישפוחמ םהינש -- היסנרפמו ת"תה ינמממ ,רנתה רעב

 הררש תולקמ םהידיבו םשארל ינועבצ ריינמ יושע תועושי עבוכ
 המלש הלע םהילע .םוולמ ןגנמ ינעוצו שממ "םיכלמ,, ינש --

 יכ -- השרוב ינב לש םתעד חודיבל תושעל הברהש ס'ןמחנ
 -- התשמה -- "קנירט,ה םג היה השרוב ינקחשל ןושאר

 איבה ויתוצלהו וידוקיר ,ויתוימזו ויתויתש לע םיגחב ורדיסש

 '! ךיגחב תחמשו,, ךכ לע הוצמה קוספה ךמס לע ,חודיבו רודיב

 שלש, ול ךומסו -- "חמש ךא תייהו,, :קוספה וילע ףיסומ

 .םיגחה תשולש לכ תא גחה-תחמשב בייחמה -- "הנשב םימעפ

 ושחרתה תוחדבתההו תורדבתההש רבדה היה יעבט ךכיפל

 םתמועל .םמוחתב םהל ובצוה תולובגש דעומו גח תרגסמב

 תועשעתשה לע בשח ימ -- השעמה ימי תששב לוחה תומיב

 -- תוגצה רמול ךירצ ןיאו ,םיגונעתו םיגוניע םימיענב יוליבו

 םירופו הכונח ןוגכ ךכ םשל ועבקנש םיבוט םימיב םנמז וללה

 תגאדב םינועט ויה ידמ רתוי הלא םימי -- 'וכו "טבשב-וט,ןו

 ומישיו -- תורענ-ישעמו קחשמ ירבדל ונפתישמ הסנרפ

 אבש דע -- םירופא םימיל םיבוט םימי ןיב תודפ השרובב

 יוצרו יוארו רתומו -- ןכתיו ,רשפאש םדמילו דדובה ןקחשה

 רבדהו -- השעמה ימידיברעב הגצהב תופצלו הזחמב תוארל

 ,חפוקת אל הרותה םגו .י'אטח-תאריו םימש-תארי,,ל קיזי אל

 אלש הלילעב השרוב ינבו תונב ינע הניזחת שדוחב םעפ םא

 תונמאב םחוכ תא הרייעה ינב וארה זאמ ןכל .הב העראתנ

 ןורטאיתה חור השבל -- לשריה תיבב המבה ישרק לע קחשמה

 םמצעב וניכה ,תוקהלל םינגראתמ וליחתהו רעונה ינב תא

 .םיעודי םייממע םיררושמ לש םהיתוזחמ ךותמ תוגצהה תא

 םהימודו ןדפדלוג םהרבא ,רנייטאל ףסוי לש "תוסעייפ,,ה

 וללה תוגצהל ויה םירהונ .החלצהב השרוב תומב לע ולעוה

 לש וחזרמ תיב -- תומלואב "ךילשת,, תרימאל ,לידבהל ,ומכ

 , תיציצה הווט לש רומג יתלב רדח ,רלה לארשי

 וחיכוהו ונימזה ותיבב התשענש "הבעותה,, לע ועמשב ברה)

 ךומתל ףיסוי םא רסאיתו קספית שדוקה תכאלמ ותכאלמש

 יישלסב גיצהל ס'ןמחנ לאומשל ריתה בר ותוא ."ןווע ילעופ,,ב

 םינקחשכ -- אלפנ ןפואב ,ןידכ דיקפתל םמצע וניכה םינקחשה

 .הדילמ
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 םילועמ םינקחש יחרזמ-יריעצ

 םמצע ופיקה וירבחו ,יחרזמ-יריעצ לש ףינסה דסונשמ
 רבדל םהיפ תא דמלל םכרד תישאר יהתו --- תוינויצ תולועפב
 תרשכהב ,םלוע"םע-ימי ירבדב םירועיש עומשל ,רבע תפשב

 ליטהו הינוליסנרטבש זכרמה אב .ב"ויכו הדובעל תינפוג

 הארוהל .םהילא םתרבעהו םיפסכ ףוסיא -- המישמ דוע םהילע
 ;ףסכל אצומ שוקיב לע תוטלחהו תופיסאב םירבחה ונענ וז
 םיקהל ,ש"הוכ לש ותעצה יפל ,טלחוה תובישיה דחאבו

 רפסה תיבב הגצה תכירעל דימ תשגלו תונמאל גוח ןימ

 יבצ ויה םינקחשה .יברה בוחרב ,ס'רזול-לאירתכ תולעבבש

 (םיאמב) םימייבמה ויה םג םה -- ןייטש הילדג ,דלוג ךלמילא
 ,("רשי'זיר,, םוקמב "םיטנגיריד,, תועדומב םארק סיפדמהו

 עסיז םלושמ ,הנושאר הגרדממ ארוק לעב ובאס לידנעמ-םחנמ

 האלפנ תונמא חיכוה ןורחאה) ןיידה ברה תחפשממ ןמדלו

 .דועו לידנמ שיוייפ ,(וקחשמב

 ,השרוב "תומב, לע ועיפוהש הלא ףיסוהל שי םהילע

 ,םיגחבו םידעומב ,תונוש תויונמדזהב ,רובצב וא תודיחיב

 טעמכ "הוצמ-רב,, תוגיגח) תוגיגחו תונותח ,םירופבו הכונחב

 :םחור תא וזילעהו ןיבוסמה תעד תא וחדיבו (השרוב העדי אלש

 ילתפנ 'ר טחושה לש ודכנ ליטומ ,טייחה הילא ,ס'ןמחנ המלש

 ,רערעומ רעד רעב-קיציא ,רלדנסה רעטפא שרעה ,לידנמ

 :תונבה ןיבמ .דועו סעשאמ רעד לאומש ,ס'בייל בקעי"םהרבא

 הרובד ,ץיבונמלעז תור ,דלפנייטש אקוא ,רגרבצרו אראלק

 החלצההו םיפוצר תועובש וכרענ תוגצהה .תורחאו רעטכורפ

 ףעיסומב חרוא תגצה לש ןויער וגה זא .רעושמהמ הלעמל התיה

 םיצמאמ ךות -- הרות תחמש יאצומב לעופל אציש הנכשה

 רטכורפ םיחאה תרסנממ ולאשוהש המבה ישרק .םילודג

 הגצהה ירזיבא םע דחי ולבוהו (הבדנתהש) הלגע לע ונעטוה

 יבבוח םירוחבה לש םהיתובקעב .ךומסה רפכל םיגיצמהו

 -יריעצ תורבח ןיבש תורשכומהמ ,השרוב תונב וכלה תונמא

 :ונימ וניאשב ןימ ברעתה אל תוגצהבש ןייצל יאדכ .יחרזמ

 ,לאומש ,תדלימה לש הדיחי הנב) םירבג ואלימ םישנה ידיקפת

 (תרהוז הרענכ המבה לע הלעו  וילגרו וידי תורעש חליג

 "םיאלכ,, רוסיא :תונבה לש ןהישעמ ןכ םינבה לש םהישעמכ

 רבע ףוליחהש רורבו םלע הכפה המלע -- ןהילע םג לחוה

 תא וחיכוהו תונמדזה הנתינ רפסה תיב ידליל םג .תולקב

 דחא אוהו ,םרומ י"ע רבוח םרובע דחוימ הזחמ .קחשמב םחוכ

 ינבו השמ,, :עפומה םשו תירבע םדמילש םוקמה יריעצמ

 םתרבעהש) ל"קקל ויה שדוק הסנכהה יפסכ ."םילגרמה

 תוגצה שולש .(קפסב םתדימעה טגיסב זכרמה י"ע םדיקפתל

 השרובלו הקוחרה הבבילריקב םג וגצוה השרוב תרצותמ

 םינושארה ויה הינבו ,ינויצד-יתוברת בושייב הליהתל םש אצי

 .תירבע םנושל תא דמלל וליחתהש הז הדינ זוחמב

 תררושמו ררושמ

 רביחש םהלשמ רבחמ השרוב רעונל ול םקיו םויה יהיו

 תוידימוק ,םדיליל תוגצה ,ימוקמ ןכות-ילעב תוזחמ ורובע

 תומילש רדעהמש אלא .ודי לע םהל המרדנ המרד וליפאו

 אלל "סורטייפל תחתמש ררושמה, הריאשה תיגרוטמרד

 שואייל ותאיבהש תובצע ידיל ורובג תא איבהו "דנע-יפעה,
 דרחוה השרוב לש שודק להקו ,ותומכ הבהאהמ אצומ ןיאל

 המבה לע .ושארב רובגה עקתש תרפוע רודכ לש ומער ץפנל

 התעד תא התויח "תרוקב,ה .םהיניעל "דורש לפנ ערכ,

 יד אל) בהאמה לש "תעדל דוביא,ב רבחמה תא המישאהו

 ותרוחבל -- המודמה -- רוחבה ןיב הבהאה תא דרועו ריעהש

 (םשמ הרזח ןיאש תחפ יפ ירבעל ודירוה םגש םגש אלא -

 ושוריפ אוה ןכיהו ,הפי התימ ול רורבל היה רשפא יא םולכ

 לבא ...םייחתב וריאשהל :רמולכ 1"ךומכ ךערל תבהאו,, לש

 ענמש יטנמור יתלבו חושקה אבאה לע להקה םערתה רתויב

 אוה אבאש הז עגרב ובשח אל .הבל ריחבל אשניהל ותבמ
 .ותבב לעמש

 טייפו ,םיריש םירוענה ינבל םהל רביח ררושמ ותוא

 וליחתהו תועודי תוניגנמ בצקל ומאתוהש םיזורח ,םיטויפ
 .םיריעצה תלחנל ויהו ,השרוב תולובגל ץוחמ ףא םהב םירמזמ

 םהיתומיענב וגזמתנ םירישהו םיזורחב ועקוש תוניגנמה

 ובשחנ ונוגינו רישה -- םהינשש דע ,רכה ילבל םהב ועלבנו

 רעונ תרבחל ונררושמ ןמדזנו השעמו .רבחמה לש וחור ירפל

 ..."ונכותב יוצמ השרובמ רמזה,, :םלואב הלפנ הרבהו הבישיוב

 בואה לש ולוקל המוד יטרפה ולוק ומצע "רמז,הש דועב

 ,ץראה ןמ הלועה
 הנחנש הדלי לע םג הרישה חור חנתו םימיה ופיקה יכ יהיו

 ינזאב עימשהל הליחתה וז הריעצ תררושמ .חור-ראשב
 ,הנמאנ תודידיו ,המימת הבהאו ,ףונ-הפי לע םיזורח היתורבח

 ינקחש םהל ואצמ ןיכומס ,םילשוריו ןויצל תפסכנ תונויצו
 ראש םג אלא חדבתהל רתומ דבלב םירופב קר אלש השרוב
 חומיש י"'ע םאו םיניע הארממ םא ,ונתינ תונהיל הנשה תומי

 ס'ןמחנ המלשו םיבורמ םימי ורבע אל .םינזא עמשממ תעדה

 תוישרפמ םלטנש תוזחמ הגיצהש םינקחש תקהל ול םיקה
 ייחמ םיעטק םתסו "רתסא תלגמ,, ,"ףסוי תריכמכ,, הרותה

 .תונושמ םידי תועונתבו לותיהב םראיתש השרובמ םידוהיה

 ,תוריפואה ץרא תומבמ ורשנש ןורטאיתה תונמאמ טעמ תצקמ

 וב חמשיו השרובל רבעוה ,יובש ותויהב המלש גפס הילטיא

 יאבגה לגופ בייל-בקעי 'ר לש ונב םהרבא .הידוהי בל תא

 תב הקהל ביכרה םיענ לוק לעב ,רדוסמו האנ רוחב ,יברה לש

 ,המלשל המודב ,םירקבמ ויה םירופב .םירמז השולש-םינש

 םהירחא םיחונה בל תאו םבל תא םיחמשמו השרוב ידיגנ לצא

 "סרליפש,,ה לש םאוב לע םעמשבש ,וללה .םיתבל םמע םיסנכנו

 חלק וילעו ,המיבה איהו ,ןחלוש םהל וביצה (םיקחשמ---

 תא .י'שטיידהו דיסחה,, ןיבש תזרוח החישב ילותיהה "טאוד ,,ה

 דחא היה אל לבא "םירתסנ,, םיינע ןיב וקליח ופסאש תועמה

 .הקדצה תועממ םינהנו םילטונה םהימ עדי אלש השרובב

 ןחדבו ררושמ -- "קילשראמ ה

 שואיי יריש !הברה םירמזו םיריש ועמש השרובב

 .הילא םרזוהש "אובי,ה לדוג יפל לכה --  הוקתו

 םיליפת םיריש ,םילקולק םיזוחח לש ישארה קפסה

 ,ןחדבה אוה -- קילשרמה היה ,זורחהמ ץוח םולכ םהב ןיאש

 . ןתואריהבו תולגעה אובב .השרובב הנותח ראותת אל וידעלבש
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 ולאש -- ןתחה תא םתא םיאיבמה םינתוחמה םע בוחרב

 לש ודיקפת .קילשרמה לע םא יכ ןתחה לע אל םינרקסה

 אל םירקמ הברהב .וכביש ןתחלו הלכל םורגל היה הז ןחדב
 תועמד ימי -- הלכה ודגנכו ןתחה תא תוכבהל חילצה

 "סנקעדאב, ,ה ינפל תאז השע אוה .תוגופה ילב ,היניעמ ורגנ

 הלכה לע ךלוהו זרוח היה ןחדבה (הפוח םרט הלכה יוסיכ)

 תחמש םויבו התנותח םויב לבח תחקל תואבה תולותבה לעו

 עברא ןב תיב :םידחא (םיזורח) םימארג עמשנו ,אבה-הבל

 ידכ וב ןיא שידייה וליאכ) תוירבע םילמב זרוח תועלצ

 ענכנו תוגהה בובנו םשורה רסח ונכת תא ץלאמו (זירחהל

 :ןהב םייסל ,ררושמה -- ןחדבה לש ושפנ התואתנש םילמל

 / ...הנשה שארו רופכ םויכ ךרובע אוה הז םוי ,הרקי הלכ

 / :חנווכה תא לידגהלו 'ה תאמ שקבלו יכבב ררמל ךילע ןכל

 / * .הנמלא םולשו סח ,תא אלו ןמלא ךירחא ראשיי אל ךלעבש

 תאשמ ךל איגשיו ויתוכרכמ ךילע קירי אוה ךורב שודקה

 / .הנתמו

 ןוגי תא ןחדבה לצינ ,ל"ר ,םותי גוזה ינבמ דחא תויהב

 דע םידרויו םיבקונה םיזורחל בזכא אל רוקמל ואשעו םשפנ

 תא םיעזעזמו םיזע םיוקב ראתמו ךלוה יהיו ,םתמשנ םוהת

 תהמשל אובמ הרקי אמא וא רקי אבא לש םתופתתשה תעינמ

 לכ אלא םיאשינה לצא קר אל חקפנ תועמדה ןיעמ .םהינב

 לדיחיה םדאה .העמד רוקמ -- םהיניעו היכבב ועג םיחרואה

 תועמדה םרזו ויה ןחדבה יניע -- ברוח ינמ ושבי ויניעש

 ןכאש ,ול וחיכוה ,ולכ להקה יניעמ םירגינה םימכ ףתשו ץרפש

 ...הריצי תחמש לעכ חמש ובלבו ,ויזורחב וכרד 'ה חילצה

 , םירקיה םידידיהו םיבורקה לכו אמאו אבא יכ,,

 ' םירכו תפכו ףסכ ,םידע ידעו םכל ומירי אינודנ

 םירמשנ ארובה ידיב קר לזמה בוטרוקו רשואה לבא

 םיחצנ חצנל דפחה תדמב ומלוע גהנמ אוה יכ

 םיכרדב םלהני ותלמחבו ותבהאב םלוע יאב לכ תאו

 לע רוזחל וכרטצת אלו םכמחריש וינפ תא אנ ולח ןכל

 (...דמעמל םלוה דאמ םוקמ) .י'םיחתפה

 רבגתמה ןיעמכ ועפש ויזורחש ירחא ןחדבה תוארב םיתע

 עדיו היתועמד ירייש תא הלכה יניעמ טחסל ודיב הלעו

 הנושש בברעל ליכשהו התוחילש תא התשע ותונזרחש

 הארו -- הגחל / אגחו / תוחנאל / תוחמש ךופהיו / הנוגיב

 סויפו יוציר ירבדב הילא הנופ ליחתה -- האסה תא שיגדהש

 :רמאיו ןעיו ויזורח ינפ לע םידגמ חור רבעיו ומעט תא הנשיו

 הנמה וידימ לדגתו ךמע םיטיי םימשב יכשויה

 הנשו הנש ידמ קונית ךלעבל יקינעתש

 הללמוא םעפ אל ףאו תרשואמ דימת ייהתש

 .הלכה תא תוטעל הברקו האוב ,ןתחה דומע דומעי

 .רוחב והילא לש תיטרפה ותלפתב אצמנ הז זורחל זויער *

 םע םימחרה תדמב גהונ קילשרמה ןיאש השרוב תוארב

 וזורחש דבלבו הלמח ירסח םיקוספ םהילע ריטממו ויתונברק

 :ןוגכ) רועיכל יפוי ןיבו ,בוטל ער ןיב ןיחבמ וניאו ,הפי הלעי

 ;םיכורכ ודרי -- םלתו םלח ;םימשה ןמ גוז -- הרצ םע הרקי

 תונגב םיזורח ורביחו ודמע :(אילפהל םימאות -- קרבו קרמ

 = :(וסיאמה ןעמל) ןחדבה יפב םומשו םינתחתמה

 היחמ ןייק ראג זיא ןעקוקוצנא ךיד / עיירטעג הלכ יוא,,

 < קילבנעגיוא ןטשרע ןופ סיוא רימ ךיז טזייוו'ס

 .קילג ןיילקא זיא טארייהראפ ןייז וצ ריד טימ זא

 ,הרוחס עלוואבא םוקאב ךיא זא / ארומ ראג באה ךיא ןוא
 / גיצ רעטסערג רעד טימ ןטסעמראפ יז וטסנאק המכח ןייד טימ
 / קיזומ יד רעטנוא ךימ טריפ'ס לייוו הפוח רעד וצ העג ךיא

 ןיא םישדח טלקאשעג עמאמ ןיימ ךימ טאה םעד  בילוצ

 / !1 גיוו רעד
 ןיוש רימ זיא -- לגנירא ןוטנא תחלושמ םעד לאז ךיא זא

 / קירטש א רעסעב

 / קירוצ ןייק רעמ אטשינ זיא הפוח רעד ןופ זא סייוו ךיא

 / רעדניק ערעייט הכרב ןוא לזמ ךייא ךיא שניוו ראפרעד

 = / רעדניוושעג רעמ סאוו גוויז רעייא ךיז לאז ןלאפעצ
 / "רעדנוזאב רענייא רעדעי ךילקילג ןייז ריא טעוו טלאמעד

 היוח ללכ תאז ןיא ךינפ עובשל -- היתפ הלכ יוה
 ןטק רשואל בשחיי ךל תויה לעבל -- ןתחה רמאי הכ

 ארומה ינזחאיו ינפפא דחפ ןכל
 הרוחסבש תירובזה התלע ילרוגבש

 אזימרב אמיכחל יד הלודגה ךתמכח לע

 הזע לע התניב לא וליפא הלוע הניאש
 ! ?הסירעב אמא ינתענענ ךכלה

 ...לבנהו הפוחל רונכה ינכלוי טק טעמ דוע

 לבחה יראוצל רחבא ,ךעבצא לע תעבט תתמ

 הכרבו לזמב םככרבאו / הלפת םכרובע אשא ןכל

 .החנאו ןוגי וסנו -- הליבחה דרפתת דעומ דועבש

 (והילדג י"ע שדחמ טיופמו םגרותמ)

 השרוב העמשוהש לוח יריש

 םיריש םבורב השרובב ועמשנ ר"העהלמ ףוס דע

 תינמרגו שידייב םג -- המחלמה ימיב .םיירגנוה תוניגנמו

 השרוב תונב .שארב םוקמ תידיאה הלטנ -- הירחאלו תגעלנ

 .העומשה יפמ ,ןהיפ לא אבה ןמ ןהירמז תא ויה תומיענמ

 ןטרמב ,ןתלמש ןגראב ,ןרמצ תא ןתווטב  ,ןקמזופ תא ןגרסב

 ךרד ויה תוננסמ ,תודיחיב הדובעה תעשב ללכבו ןתצונ תא

 .עדונ יתלבל הוקתו םיעוגעג יזורח ,המגע יריש ןהיניש

 ןבל ריחב ירחא ןבל ןויגהו לארשי תונב לש ןתבשחמו ליאוה

 : םיגוס השולשל םירישה תא קלחל רשפא ןכל ,וכלה יומסה

 הגרעב ולוק ומיענה םידימאה תונב (1 : תיגולויצוס הקולח

 ןהבש תוינוניב (2 ;ומעטו וביט ,"אובל ששוב ,ל .תרתוסמ

 ז אובי ןיאמ :ןהב להמנ קפסהש ההימכ ינומזפב ןבל וכפש

 הכשוממ תלחות -- ןהיזורח -- םיינעה תונב (3 ? בורקבה

 !1 ןתירחאל הוקת שיח -- יולג שואייב תחלוק ,םהב תעקושמ



 23 השרוב ןורכו רפס

 הניגנמו ןומזפ המצעל הרביח המותי תתרשמ ,ןהמ תחא

 ןילעש םולחב ול דגוהש ינומלא ךיסנ :סנכתש םיילוכנלמ

 טטושמ אוה זאמו ..השאל ס'דוד-םרבא-עגייפ תא תאשל

 תומדב "ךיסנ,ה הלגתנ םימיל .הנכשל שרודו ןולחל ןולחל

 .האשנו בייל-שרה -- יזוחמ הטוש

 םיעושעשב הינע תא החיכשמ השרוב

 םיברה םישרה תיבל אוביו השרובל ינועה תדרב יהיו

 לבא ,םכותב ןוכשל תולדה ותוחא םג דרתו -- ודיב רוסחמו

 תולדה תמחמ ,םיתבה רתיב םא יכ ,םיינעה יתבב קר אל
 יכרצ ראשו תוריפו רשבו בלח רדעהו םחלל בער אל -- וז
 החמשל בער -- היתוצוחב הלע דחא בער יכ ,עמשמב םדא

 ,רודיבו חודיבב רוסחמו זלע רסוח ,יוליבו הודחב ינוע ,קוחשו

 ,עובק ןורטאית הל ןיאב ,השרוב העדי םרט היצקרטא יכ

 תצקמ ומעט הנושארה המחלמה ימיבש) עונ-לוק אלל הדמעב

 וליהצה אלו ורדבתה אלש טעמכ ,םירופה ימיל טרפו (ומעט

 ה"בקה האר .םבל תא חמשיש קוחצ לש רבד היה אלו םשפנ

 יקולאה ררושמה ירבדל ועש יכ) תעדה תוחידבב םיינועב

 וניפ קוחש אלמיי זא ...ןויצ תביש תא םשה בושב,, :ורמאב

 רוסא,ש ל"זח ירבד םג ;(ב-א וכק .הת ) "הניר וננושלו

 דגנ וית -- (אל רב) "ז"הועב ויפ קוחש אלמיש םדאל

 ,השרוב ידוהיל ,םהל ןמיו -- םחור תמגע תא אריו ,(םהינפ

 תוחפו םיבוט ,דיב אבה ןמ םינוש םינינע ,םעפל םעפמ

 שיאו ותונח תבית ירוחאמ שיא חטבל םתבש ימיב .םיבוט

 םירבד ,היינקה האיבמ וא הריכמל האיצומה ותמהב ירחאמ

 תא לידגהלו ןוממש תא חידהל ,םהב תוגהל ןינע םהב שיש

 רשפא .עושעישה תא ברקלו םומעישה תא קחרל ,החמשה

 ומלועב ה"בקהל ול התיה "ןטק םלוע,, תניחב השרובש רמול

 םפסא ,האנו הפי ,ליעומו בוט רבד לכ ונממ טקליו לודגה

 לנב :רמאיו ןעיו ,הכותב םעקשיו השרובל םנתנו םאיבהו

 בטייו ונהיה ,םכל יתאבה -- יל שיש הממ תצקמ ,םירקיה

 ,הכאלמ-ילעבו תויונח -- השרובב היה אל המ  ...םכבל

 ,ץע לש םיינפואל "םיאיצממ,,ו הקסה יצע תביטחל םינלבק

 ,םיידיב תויושע תוניבגו "רוטיק,ב | םחומו ענומ הוקמ

 יצירעו םינזורו םירשו םיכמו "םירסיק,,ו םמצע דסחב "םיאפור,,

 תיישעתל תשורח תיב ,תיב תרצותמ םינקחשו םיררושמ ,ץרא

 ;הנומש תולופכ תויציצל היוטמו םיקינקנל םייעמ ,תונוזלח

 עפשו (הצוצק תיבירב םיולמ) "םיקנב,,ה תורשע םה ןכיהו

 תיבב אצמנב ןניאש תופורת םירכומה ,"תחקרמ יתב,

 ידכ המכשהב םקש ש"הוכב השעמ) ידיחיה ,ימשרה תחקרמה

 בשוי תיבה תיזבש לספסה לע הנהו -- הלפתה תיבל תכלל

 ןסחמש ,ותוחא היחל ןיתממו רלזיק חקורה -- רקייטפאה

 תיבב ותומכ ןיאש תנמקידמ הנממ חקיל ,הל תופורת

 .(...ותחקרמ

 השרובב ורשוהש םיריש

 תונחלושה םה -- "השרוב תומיב,, לע ולעוהש לותיה-יריש

 םידוהיה ירפכב ורשוה | ,םירופה-ימיב םידיגנה יתבבש

 םתוא וסחיי ןכל ,להקב עדונ אל םרבחמ םשש ,שרומרמבש

 "רעטיגיס,, הנוכמה בייל-שריה 'ר ומשו ןנוחמ ןחדב דחאל

 תיב ירה .רבדב עירכהל ןיאו -- הימולוקל שרוגש רחאל ףא

 ןובשח לע חדבתמ שטיידה :"שטיידהו דיסחה,, רישהמ דחא

 :(.ש.ג תאמ טייופמ םוגרתה) -- דיסחה

 -- ריד ייב ןעגנעה -- רעיפ תיציצ,,

 ןקערשרעד ייו ראפ ךיז ןאק'מ

 גונעב ןבעל'כ זיא -- קיווצ א ייז ןופ

 "...ןקעוווצפיוא ןטיוט א

 -- םיליהבמ המיאב -- םילידג העברא,,

 | .םיענ םה ךתוסכ יפנכ לע
 -- טחמה יחה רשבבכ -- תחא קר הפילצ

 .י'םיאפר ררועל היד

 -ריאמ לש ורדח ןתפמ לע ילגר תופכ ךורדב ,שש ןבכ

 זורח ינזא העמש -- הנושארה םעפב ,יקדרדה דמלמ סעצרובד

 לש תינלוחה ותב לע והורביח םהש םהש םיגטקה יפמ הז

 קרמה לע רבדלמ הלדח אל המא הרובד המש ליכער ,םבר

 : התבל הניכמ איהש

 "ליכאי א ןכאק ריד ןיא לעוו -- ליכאר ,טראוו ,טראוו,
 : רמולכ

 .'לחיית הלש קרמל -- לחר ,ונכר תב,

 לבא ,תיטויפ תוינואג ל"נה זורחב תוארל ןיאש רורב
 הריתחו שולש ןב קונית יפב לילצה םואיתל ןושאר ןויסינכ

 קהבומ ןמיס -- תומוד תויתוא יתשל תורבה יתש לש ןוימידל

 םימעפלו השרוב ינב לע תורשל הדריש יהשלכ הארשהל אוה
 לש וזורח תלחת וזורחב וב תוארל רשפאו .תודליה ליגב םדועב

 .רבחמה

 ירהו -- השרוב ימשב ופעוה האנקו תורגתה יריש םג

 הפורגא העיבטמ ,הב העגפ התרבח תא הכמ הדלי ;םהמ דחא

 הכמה התרבח -- יכבב תררממ הכומה דועבו ,החרבו הבגב

 עגפ,, חסונב בוחרה לש ינשה רבעמ ינצקוע ןומזפ הל תזרוח

 :היתבשמ לע תקחושו "עגפו -- חרבו --

 ןעכעב ךיד לעוו'ב,,

 ןעכעד ןענעק טשינ טסעוו'ד

 ןכאל לעוו ךיא

 ןכארק טסעוו וד
 ךעלאוויטש ןעגארט לעוו ךיא

 י'דעלאווירב ןעגארט טסעוו וד

 ,הקעצ יברת יכ םג,

 .הקחצא ךתבשמ לע

 םילעבל תורגיא יאשת תא

 .םילענמ ילגר לע אשא ינאו

 ךטעבא יחכ לכב

 '...ףרתמשנ תאצ דע
 (םיזורחה םוקמ יונישב -- .ש.ג טירפמ םוגרת)

 ,םיסורה תלפמ ןובשח לע דיאל החמשו געל ינומזפ םג

 ורש -- הפוריא זכרמ תומצעמ לש ןנוחצנ י"ע אובל הדיתעה

 :לארשי תונב זא
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 הלפמ יד אה ,אינופ (*

 ייוו-ןואדדנווו ןיוש םיא זיא'ס

 ,הלהב א טימ םיא טגאי'מ
 .יאלוקיג זיא תורצ ךא

 טכאלש יד רע טאה ןריווועגנא

 ,טכאמעג-לת א םיא ןופ טאה'מ

 ייקרעמ ןוא דנאלשטייד ,ןראגנוא-ךארטסע

 הלפמ לחנ ,אינופ ץערפ,

 יוד ובלו םד תתוש

 חלהב ךותמ סםנ-ףדרומ

 :יאלוקינ לש ומוי אב

 ,םלוג סרק ברקה תורשב

 םלוע לת ונממ ושְע

 //יד םירמוא ןיאו ילוכו הירטסוא

 תוחקלתהל תמרוגה ,היברס לש התונגב םיריש םג ויה

 תידייב ומגרת הנממו תירגנוהב תאז ורש ר"יפע .המחלמה

 יפ לע הלעש ינמרג רמז תוקחל וסינ םיתעל .תשבושמ

 .םהינכש םע תודידיב ויחו םידוהיה יתבב ונכושש םילייחה

 ןובאתב ולכאש םינמרגה יפבש הלילזו הלילע ירישל ףסונב

 / הדבל איה הבוהאה /  הדלמראמ,ה חרממ תא בר
 םיריש ועמשנ -- / "הנידמה לכב תלכאנו / הנידעה תלוכמה

 םוקמל םאתהב ,תקפואמ תוללוה לש תואבסמ ינומזפ ,םילוז

 : ןהל אימחמהו ריהזה םנכת ללגב םהילע ורזח השלוב תונבו

 ,ןעכדעמ ןשידיי יד,

 ריוואלק ןעליפש יז

 ןעדוי ןייק ןעבעיל יז
 ריציפוא סלא רונ

 ,ןעכדעמ ןשידיי יד

 דנאה ענייק ןעכייר יד

 ןעדוי ןייק ןעבעיל יד

 "טנאנטייל סלא ראנ

 לארשי תונב,,

 רישב תומיענמ

 הנותנ ןתבהא

 ריעה ירוחבל

 לארשי תב

 ןיהת אל די תת

 השידקה התכהא

 .'ןיצק .ידוהיל

 ,תורכש תעב וטלפנש ,ךרע תובובג םילמ ןה הלא הרואכל

 רהוטו ןתמות לע הנמאנ תודע תאצוי םיללוהה יפמש אלא

 ימיב ףא ןכרד םות לע ורמשש שרומרמ תורענ לש ןשפנ

 ןדי טישוהלמ ףא ןמצע תא וענמו יוצמ רוסחמהש ,המחלמ

 = .לייחל

 ,םינומלא םימזפמ י"ע ורבחתנ תוטוידה לש םיזורח

 .יסורה-אינאוויא,,מ שבושמ יונכ (*

 .השרוב

 - תממעשמ הניגנמ םהל המאתוהו םירופה ימיב דוחייב

 רבוחש ריש היה םסרופמ .יוטיבה תולד םילימהמ תוחפ אל

 ןאכ והאיבנ .ולש היצרטילאב ןייטצהש ןמה לש ודפסהל

 :ויזורחמ םינש קר ליפכנו (.ש .ג) ומוגרתב

 ;ךאלוו היה ןמה לש ויבא / ךלמ רשא םלוע ןודא,,

 .ןמא השעמ יאלט וירוחא לעו / ןמה לש ויבא היה ךאלוו

 .יוגה הז עשרל ונפקתה תחדק / יונל וירוחא לע היה יאלט

 .ונטשל ונימי לע דמעי ןטשה / ונטבב הראמ חלושת

 .ופשנ יבכוכ וכשחי / ופשרב הלכי ובל

 .ונלכת תפחש / ונפושי ךשוח

 .תשקמ ץח והגישי / תשרו שוקי חפ והדוצי

 .הקובמו הקוב ,הקלובמ /  הקוצמו רצ והזחאי

 .החנאו הפיעו הלפא / הכרב אלו הללק והאובת

 . - ,החמשנ ןייה בטימב /  החוורל אצנ ונאו

 .החכשנ אל ונארוב תא / החלשנ וניפל ןמה-ינזא

 (ויתורציק ימוגרתבש שידייב) רושרשה חתמנ ךכו

 לש ושאר לע תוכתנ תוללקהו הזב הז םיזורחה םיבלתשמו

 לש חבשב םייסמו -- לארשי יאנושל ןושאר ,ןמה יבא

 םישלו 'ה תא חוכשל אל ומצע לע לבקמו ונליצהש ה"בקה

 .הכרבב םייסו הללקב חתפ -- וחטבמ וב

 י'םתניגמ ינא -- הטיבה םתמיקו םתבש),

 דרמ יריש םכרד ואצמ ,ןופצמ ,םיטפרקה ירהל רבעמ

 ושקיב וליאכ ,השרוב תורענ יתפש לע ולעיו הרובג ינומזפו

 םשב תינומלא הרוביג לע .םירחא תורצמ ךמותו דעס ןשפנל

 התאו הכישחה תדרב תורענה ןמצעל ומזמז ,הל'הנח

 עגנ םלועב השענה לוועהש ,לארשי תב -- הקיעמה תובצעה

 | ריש ,קדצה ןעמל םחליהל אצתו הבל דע

 התבל התכיחש םא לע

 הטיאל הדובעהמ רוזחתש

 םיערופה הכרדב הועגפו

 םירויה תתכ ינפב בצותו

 ...םירוהל התיבה אבותו

 -- אמאה החפיתמ ,הל'הנח --

 המימתה יתכו יתדלי

 (םירוצמ קזחה יבל יוה)

 ךדמע יכונא -

 ,ךדיל תבצנ

 .םירורמת הכבמו ךתדלוי -- ךמא

 הז ריש -- "התדובעמ הבש יל'הנח, רישל הרעה

 הרוביג םשש רשפא ,היתונב יתפש לע הלעו השרובל רדחוהש

 הרענ לע היצילג תודהי ימי ירבדב םירפסמ םנמא .אוה ילמס

 ,םילעופה דמעמל קבאמה חבזמ לע ןברק הלפנש ,הנח םשב

 תוברה תויומדה בקע רחבנ הז םשש ,הרעשהה הבורקש אלא

 ןהבש הנושארה -- הז םשל םירושקה תולבוס םישנ לש

 תעבשו הנח,, ;ארקמבש "שפנה תרמ,, הנקלא תשא הנח איה

 וצמיא הינמורב) דומלתבו םישרדמב ,םינורחא םיבותכב "'הינב

 ,ץוחה תרש ראקואפ הנח איה ,םהלש "הנח,ל רישה תא

 תיאצילגה הנח רחאל םג (רהוסה-יתבב הייוניעב התעשב
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 (םירחא ןעמל אל) תולבוס "תו-הנח, יתשב ונמע ךרבתנ

 ןוגיה רוקמל ךפהש םש קנארפ הנחו שנס הנח -- ןמע רובע

 .הרובגהו

 רדוחו אכדמה חורה בצמל ומלהש הגותו בצע יריש דועו

 םסרכו רקנ ,ויתועתלמ יפלאב רקנמ ,םש ןכתשמו שפנלו בלל

 םימוחינ הל שקבת שפנהו -- שואייו זוגי ,בערו הער רַצועמ
 תוטנב ,תושמשה ןיב תועש ימודמדב הליפאמ הנפב םש יאמ

 גופס םוגע רישב וחצפ -- האכנ חור טושפב ,ברע יללצ
 :הבזכאו שואיי תלוכא תלחותו רכענ באכ

 / ןייטש ןרעטנוא זיב / ןייג וצ טייוו'ס
 / ןיילא םהרבא טגיל טראד
 / ףאלש ןקילייה ןופ ףיוא ייטש -- םהרבא םהרבא

 ףאש ענייד טעליוק'מ ליוו העז ןוא

 / רוצל תחתמ לא / רותל קוחר םאו

 / רופח רבקב ןומטה / רופנ םהרבא לא

 / חנאה השודקה ךתנשמ -- םהרבא םהרבא

 ...חבטמ ךנאצל םיפרוע םש :רוש

 םויב תומל םיכלוהה לש םחומב הז ארונ זורח ץנצנה

 לוא) ןיעב ןיע םתוארב םעזעז דירחמ רוהרה הזיא 1 בר גרה
 תואיצמב ,שממ ,חבטמ םהרבא ינבל םיכרוע דציכ (!וז הייארל

 -- םהיניבש םימכח ידמלת ? רישב רמאנכ ,הצילמב אלו הרמ

 וחתפ לע וניבא םהרבא תא ושקיבו שפוחמ שפח וכרעה
 : תפותל םתסינכב ולאשה -- ץיבשואב חתפנש םנהיג לש

 לארשימ לוהמ םדא חינמ וניאו ...בשוי וניבא םהרבא ןכיה,,
 אתעש אדח,, םיפצמו םידמועו (ח חמ ר"'ב) ? "הכותל דריל

 .((טי .ריע) ..."והל קיסמו ,והה לבקמו םהרבא יתאו

 םמצע קתנל ורהימ ,םיעוויעה חור םהילעמ רוסב םלוא

 ררושמ תא ונימזה יכ ,דוד ירישב םחנהל וליחתהו םבל ןובצעמ

 רונכו רושע לבנב ולש המחנה ירישמ םהינזאב רישיש םילהתה
 :ויתושארמ הלעמל םייולתה

 / עלאדיפ ןייז טימ ךלמה דוד
 / עלאדיל יינ א ןעגניז זדנוא טעוו
 / ןריובעג יינ -- ףסוי ףסוי
 ...ןריולראפ ןיוש -- ושע ושע

 / ורונכב ךלמה דוד

 / ורומזמ תא ונל םיעני
 :זא ,הרישב רחואמו םדקומ ןיאו ליאוה)

 / שדחמ דלונ -- ףסוי פפוי
 ...שקכ ונלכאי -- ושע ושע

 תיבו שא בקעי תיב היהו,, :הידבועב קוספה י"'פע דסומ)

 (.זי ספ םש) "שקל ושע תיבו הבהל ףסוי
 םיאכנ-ירישל םיתע עובקל השרובב וליכשה ןכ יכ הנה

 יבצמ יפל לכה ,תופילח םיאכדמו םימחנמה תוצילע ירומזמלו

 .ךרוצה יפל םתוא םירצוי וא םינמדזמה חור

 שרע יריש

 ויה םיצופנש שרע ירישב תוקוניתה תא ויה םינשימ

 םה םייפוי לכש יוטיב ילדו ןכות-יקיר םיטפרקה תולילגב

 םניאו התרבחל הרוש ןיב ידיחיה רשקה ,םילפתה םיזורחה

 שגדומה םויסה תולמ ןיב ןוימדה דבלמ םשור לכ םיריישמ

 ועשעיש תוקוניתל ורשוהש םיבר םיריש .תאז המגמל דחוימב

 הגותהו הניגנמב ךסמנש בצעה יכ ,םמצע םירמזמה תא םג

 ,םמעשמ הגונ ילוכנלמ ןוט ולעה םינומזפה יבצקמב הלהמנש

 הדרי םרט דוע םמידרהו םינגנמה לע םתלועפ תא ולעפ

 דדועל תררושמה התצרה .ללועה לש ויניע יפעפע לע המונתה

 לותיה -- וא -- אבה ןומזפב המצע תא תולשהל וא הקונית תא

 | :חיתפש לע השואייב  הלתנ רמ

 / ףארג א זיא עטאט רעד / ףאלש דניק ןיימ ףאלש,

 ךיא לעוו דניק סאד /  ןיפערג א זיא עמאמ יד
 ."ןיפעלשנייא

 / אמא איה תנזור / ןזור אוה אבא / ןשי טקה ינב,/
 .י'יהמיענ אהת ךתנשו

 םיאטבמה םה ןורחאהו ןושארה םיטפשמהש ןייצל רתוימ

 זמ םניאו םיבדונ זורחה תא קר םיעצמאה וליאו ןויערה תא

 ותבחרהל םרות וניאו איה קרס תוראפתה ,חובישהש ,ןינעה
 הניש ליפהל :איהו הלוכ המגמה תא עיבמ וניאו ,ןויערה לש

 .המידרה-השק דליה יפעפע לע
 הבורמ ןוימדהו ,תודגאה םלועמ םיחקלנ םירישהש שיו --

 י'תוניגנב תנשיימה,, הפידעמ רתויב אלא תואיצמה :לע וב

 הירישל אשונ הל רוחבל ,המצע אמאה איה בורה יפ לעש

 הבל תלאשמ םכותמ תצבצבמ זאו הילא בורקה םלועהמ

 תולעמב הלעיו לדגי ,עגרכ ותוא תענענמ איהש הז דליש
 םהילמ אלו םהילילצ קר םיעיגמ קנויה ינזאלש תורמל הרותה
 תאפמ םא -- םשרע תא םיחנוז םרב .(םניבמ וניא ךכ ןיבש)

 ןיידעש םושמ -- ירקיעה םעטה והזו -- וא ובכשמל לגרהה

 ותאנהו רבגתמ םשורה זא .ונוסכאל רחא םוקמ אצמנ אל
 :לצלצמה ןוגנהו תועשעשמה םילמה י"ע הלפכנ דליה לש

 ןעדלאג א טייסש /  עלאגיוו ס'דניק ןרעטנוא,

 / ןעלדנאה ןראפעג זיא עלאגיצ סאד /  עלאגיצ

 עטסעב יד זיא סאד / ןעלדנאמ טימ סעקנישזאר

 טעוו הרות / הרות ןענרעל טעוו דניקסאד /  הרוחס
 טעוו םירפס  (ןענרעצרעד טשינ טא-ג) / ןענרעל רע

 / ןביילבראפ דיי רעמורפ א // ןביירש רע

 אצי ידנה / ידג תחנב ץבור /  ינב שרע תחת
 דגממ וז יכ / קומיצו בורח ,דקשב / קושב רוחסל
 /בותכי םירפס הברה/הרות דמלי ירענ לבא // הרוחפה

 / בוט ידוהי ותויה דע
 .(.ש.ג לש םימוגרתה ינש)

 ,תוריפו תכתמ ,המהבו םדא :הז רישב סחדנ אל המ

 ידכ ,לכהו -- םירפס תביתכו הרות דומיל ,רחסמו תועיסנ
 ;בוט ידוהי ראשיהל :הדצב תילכתו) הוהב דליה תא ןשייל

 -- "ןעב יילבראפ וטסלאז דוי רעתלאנא,, :םיסרוג שיו
 ? תילכתה המו + יתמ דע + "ןביילבראפ,, .םימי תוכירא :רמולכ

 .תנשיימה לש היניינעמ אל הו --

 התקדהמ איה רישב ,התקונית תורעש תא השא הלפמ

 טוטיחו לעוגה יליפט ירחא "הפידר,ה יעגרבו היכרב ןיב

 אתבסה איה הנימזמ .המידרמש אוה זורחה -- םהיאובחמב
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 ,םעונו הבח ןושלב ,םיקיצמה הליחבה ישמר תא םאה וא

 םיניערגה רוזיפ תעשב םילוגנרתה יחורפאל הב םינופש האירק
 :םתדועסל

 המ םשמ / "ירטפ,,ל ץסנ אבא /  ...יפדיפ ,יפדיפ,
 ןושמש -- ונטחשי ימ / ידגו לגעו הרפ / ? איבי אוה

 -= ונלכאי ימ / | המיענ אתבפ -- ונניכי ימ / אמופה

 / י'אמאו התא
 תעב תוקוניתה ינזאב ולילצה אלש השרובב תיב היה אל

 הדיחיו תחא הלמ ,םרב .וללה לפת יזורח םהישאר "יוליפ,,

 הינלופב "ירטס,,ו אובי "תזורחמ,, איה תאזש ,ונינזא תא הלגמ
 לש דיריה דע תכל קיחרה אל השרובמ תומהב רחוס :איה

 ...ידגו לגע תונקל ידכ ירטס

 רעש ירמסמ םיללי ירופס

 -ירופיסב תעפושמ התיה אל השרוב +? םידליל ורפיס המ

 .ןהיתוקונית ינזא ךותל תוהמאה יפמ וחלק אל תוישעמו תואלפ

 ןהידכנ תא ויה תוכשומש בוטל תותבסה תורוכז םרב

 סיכ ךותמ ןאיצוהש תויובח תונתמב ,ןתבהא ילבחב ןהיתודכנו

 ןנושל הלגלגש תופיה תוישעמה ללגב -- רתויב םלוא ,ןרניס

 תצקמש אלא ,ויה תופי םנמא תוישעמה .ןתוא הפיקהש הרבחל

 העמק ורמיסו םינטקה םהיעמוש תומצע תא הדיערה הדרח

 םינעוצ תרובחב ;םינלזג לש תכב השעמ :םשאר תורעש תא

 תורעש םע (רעיה תרענ) "ערודעפ-עטאפ,ב ;םידלי יבנוג

 -ןשטנעמ) "םדא-ילכוא, לע םירופיס ;ארפ תולסלוסמ

 םידדוש-תרובח שארב הדמעש הידוהי השא לע ;(רעסערפ

 תיבב וראשנשמ תותבסה ןושל לע הלעש רופיסה םלוא .דועו

 ללכמ ואציש תוקוניתל רפסל ןהילע לטוהו םידכנה םע

 אצמש םידליה לכ תא לכאש בודב השעמה אוה -- תוללוע

 םידלי חצר לע עזעזמה רופיסה תעפשה ןאכ שיש רשפא) .תיבב

 ןבר קרו ,באב 'ט לילב תומאה וארקש םיאמורה ידיב רתיבב

 רודמ השוריב רבעש הז רופיס (ח"'ל הבר הכיא) רייתשנ לאילמג

 בבחתנ -- הדערו דחפו המיא תלטהו ותופירח לכ םע ,רודל

 ,חהקתנ ודוחו ,ותמצע הגפ ןכ ותוא םעמש בורכש תוטועפה לע

 ףרט ונתינש םה ,םירחא ןכש ,םיעושעש תדגאכ םהיניעב היהו

 ויתועיבת ובחרתנשמ ךכיפל .םיפרטנה םה אלו בודה ינישל

 :הדצב הרטמהו וב לחוה -- ןיינעמ רופיסל קוניתה לש

 ,ובשומב ''ןיקזנ,,ב תואיקב תוארהל ליחתהש דליה תא דימצהל

 המ השעיו לוע קורפ ,ןירוח ןבכ ךלהתי לבל הלק העשל

 ףסונ גשיהו .תומלוע ךופהי אלש :תוטשפבו -- ץפח ובלש

 ינשל אצי רבדה ?דציכ .הליכא -- אתבסה לש הרופיסל

 חבטמה בטיממ השעמ תעשב םיסבאנ םידימאה ידלי :םידדצ

 תא חיכשהל ,השרובב חיכש רתוי והזו -- םיינעה ידליו

 דליה תא איצומו רופיסה אב וז תילכתל .חתמ תצקב םנובער
 םנמא ,אתבסש םידלי אלמ לבא ,דדוב תיבב וחינמ ,רעיל

 חוכבו תולובחת תשא םג איה לבא ,םהילע תרמוש ,הנקז

 לע םיטוטעזה לש שפנב םביוא לע תרבגתמ איה התמיזמ
 תוכזבש רופיסה ירהו -- ותחצנמו ותמרמ .ותלדשמ ,בודה

 :םיזורחב ותוא דונענ ודוחיי

 :אתבסה לש הרופיפ

 // הציחרמ התיה םויה לכש / "הציבאב,, התיה םעפ

 // םידכנ הלא ויהש ןבומ /  םידלי הברה-הברה
 // תומש םהל המיאתהו / תומיא -- תיבב שערהו
 אטאטמה לע דמולה / בוד אוה -- ןטקה עלערעב

 לקנעי //  בוט-םוי אוה -- ליטנוי לדייז /  בוכרל

 //  לידנענג הארק תאזלו /  לידנמ"יכדרמ | לסוי
 הרש העופ הרפש /  עניירב עצייר לשריה ליטומ

 איהש תוקוניתל / ''החנמ-ןברק,, תומשדרוצק // הנח

 תויתוא לכו // תת םדקדק לע הליכשה // הכניח
 טוקלל םיריגרג /  תאצוי איהו םויה יהיו / "תיב-ףלא,,

 תתאצ םרט םלוא / רעשה תא רוגסל חכשתו / רעיב
 / הציבבה הל לשבתו / / התלד םימ ראבה ןמ / התלד

 אלא / ("השילוק,ל ןוכתנ ןאכ) הציליציק הידליל

 לכ אוה / הזורח רסחי "הציבב,ל // השא-תמכחלש
 רמושה / בודה לע הבשח בושח //  הזועמו החוכ
 םיקובקבב / םידליה תא איבחתו // בור יפ לע הדעצ

 טיטבו טפנ תורונמב / תורגמבו תונוראב //  םידכבו

 / םיריכבו רונתב //  תורדקבו דודב ,ריסב /  תורנה
 / םירכה תוסכ ןיב הטמב / םימ ילדב הסיבכ טיבעב

 / וב רשאו תיבה לכ / םירבכע רוחו רצרצה קדסב
 / לוביק תיב לכו סוכ לפס // אובחמ םוי ותוא שמיש

 לא / הציבאבה -- אתבסהו /  לובז תוקוניתל קינעה
 / םידכו םיטיהר תאלמבו // הציצמ איה הנפ לכ
 תדודמ ןפתו / םידמחמ ויהו -- הרמא -- !ושחה --
 לע העובקה / הזוזמל קשיתו / הזופח אצתו / םידעצ

 | / .םידבה דחא
 עגפנו) תוחונמ ימ לע רופיסה ול ךלהתמ ךליאו ןאכמ

 ושפנב רדוחו רדוחו רבווע ףטוש (םינבא ידודחב וכרדב

 תא אתבסה הריאשה םהב ,וידחפו הלילה תוהלב דליה לש

 ,בודה לש וינשל ףרט םינותנו םירקפומ םה ,םדבל הידכנ

 -- (רבדב המת לכ ןיאו) םיבואחמה לכ וליעוה אלו אב ןכאש

 ,םיאובחמ השלש -- ילכ לכל :היה ךכ האבחהה רדס ירהש

 -- ינש ,הכותב -- דחא :הריתסה הרגמב :ןוגכ םידלי השלשל

 .הריגמה ןידכ וניד -- קובקבה ;היתחתמ -- ישילש ,הילעמ

 ךותב םיריתסמש אלימ :ןיבהמ םידליה לש םתניב חוכמ הלענ

 םישוע ךאיה אלא ,אחינ (רבדבש ישוקה לכ םע) קובקבה

 עגרהמ ונמצע תא ונא םילגמ אלה -- "תחתמ,,ו "לעמ,,מ תאז

 םרט דוע םנמאו ! םידלי םד ףאושה ץחשה יניעל ןושארה

 ץרפ ,רדג לכ ץרופה בודהו -- םבצמ לע רהרהל וקיפסה
 קקושהו חלה ומוטרחבו המינפ סרהיו תלדה תא ישוק לכ אלל

 ליחתהו ,רדענ אל שיא ,הז רחא הזב םידליה לכ תא ףשח
 ,ינוריע תא :אלפ הז הארו .ןובאתבו תחנו הבושב םעלוב

 חנומו ףוקש ואובחמש ,תיחולצה ךותב ןומט היהש הז ןטק

 - האר אלו ויניע ולפלפתנ -- הארנו ךומס ןחלושה לע

 .אתבסל דיגהל ידכ ודבל אוה רתוויו

 ןיאו -- הידכנל ארקתו האב אתבסהו אצי אצי ךא יהיו

 ףנוצמ חורפא לש יפוצפצכ לוק הנהו הכו הכ ןפתו .הל הנוע

 / :השולח תונע לוקב הנוע ומא יפנכ תחת

 דדושה תא /  ףודרנ ונינשו /  השוחנו יניאיצוה

 / הציבאב ךידכנ תא / ףוסה דע לכאש / בודה
 / הנפב חבטמל / הציחמה רבע לא / הצירב רהמתו
 תרואמל / רעיל ץרתו / רעתכ הדודח / הניכס האיצוה
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 אתבסה / ףורט בשוח וניא / בוט וילע ובלו / בודה

 םישולשמ / םידחפ תחוראמ / העבש ושפנ יכ / האלה

 / .םידלי

 תנייטצמ הניא הרואמל התסינכב אתבסה לש התמרע

 תוקנל ול בטומש קונית לדשכ ותלדשמ איה ,הבר המיזמב

 תולמעתה ילוגלג בורמ ורעכתנו ובאתסנש ורוע תורעש תא

 ול שיגהל וליפא הנכומ איה .תכלשה תקוריבו רעיה תוילולשב

 .ותוורפ ילפקב ונניקש וינכ תא תולפלו ופוג ןויקנב הרזע

 לע ךר הנעמ לועפכ בודה לע ולעפ אתבסה לש הילודיש

 הלצא ץבור ,הילא ומצע בחוס ליחתה תויהש אלל .בוט דלי

 תעש םלוא .הדסחל רוסמ ולוכו ,הקיחב ושאר תא ןמוטו

 םשוגמה ושאר לע הכר די הריבעהש דחאל ,הכרא אל דסחה

 הנושארה ותרחנ העמשנ רשאכ .ןשיו המדרת בודה לע הלפנ

 לש וברקב םיצצורתמה הידכנ תעוש לוק אתבסה ינזאב הלע

 .םיפרטנב עגפת לבל ,הבר תוריהזב ןיכס ףולשתו -- הז

 םיאולכה הידכנ לכל רורד תארוקו ונטב תא תעקוב אתבסה

 רחאמ אלא ,תרפסמה אתבסה איה הנקז םנמא ...ארונה רסאמב

 ילבל איה היושע ןכל ,םידליה לע הרימשה הדקפוה הילעש

 םוקמב הרופיסב המצע תא הדימעמו הרובג תשבול ,תח

 | .רופיסה תרוביג הבובלה אתבסה

 רבועו ףטוש ,וכרד יפל רופיסה ךלהתה ךליאו ןאכמ

 ויניע -- הלועמ הרימש ול הנתינש םאש ,דליה לש ושפנב

 עקבמ בוד לע הישעמה עמשמל ןהירוחמ תואצוי טעמכ

 .המינפ ץורפל אוה לולע עגר לכו םירתסמב ברוא םידלי

 םשמש תלדה לא םעפ ויניע תא ףעפעמ להובמה טועפה

 םיתניבו ,וילע הניגמה אתבסל -- םעפו אובל הערה הרומא

 החווצ ןיאו ץרפ ןיאו ויתפש תא תפטוע תקפואמ הקיתש
 ילואו ןיזאמה ךרה לש ובל תוקיפד קר תועמשנ .רדחב

 םימיאה רופיסמ הלחלחתנש אתבסל הלא תושיקנ תוכייתשמ
 | .המצע הלש

 השרוב תרודהמב המודא הפכ

 םירג םיחאהמ "המודא הפיכ, לש הרופיס ונינפלש

 :לואשל רשפא םלוא ,רבדב קפס ןיא ,תיאשרוב הרודהמב

 באזהש : הנעמב תוסנל רשפא -- "בוד,,ב "באז,,ה ףלחתנ המל

 יכ ףא) הברה ונממ לעפתי אל דליה -- בלכל המוד ותויהב

 רבוע ותוא ויה םיאור -- בודה ותמועל ,ודועמ והאר אל

 יפל דקור ,ינעוצ י"ע גהנומו תרשרשל לובכ השרובב

 בבוחו דמחנ הארנ אוה -- הברדא .ללכ ןכוסמ וניאו ,ותדוקפ

 ידכ דע וילע בבחתהלו ומע רדתסהל טלחהב רשפאו ,רכוס

 ןיפוליח דוע .חירקמה םוחה ורועמ םינכה יוליפ תעשב ותמדרה

 באזה תא הטיעלמ המודא הפכ,, תדגא :רופיסה ירובגב ולח

 םיגתונו אתבסה תא ןפילחמו ןיריממ השרובב וליאו אתבסב

 :בודב באזה תרמה דוס ץוענ הזב ילוא) םידליה תא המוקמב

 רשפא עדוי ימ) םיבר םידלי ליכהל הברימ ןורחאה לש וסרכש

 םיבוד םיתשש עשילא לש סנהמ יזעולה רופיסה עפשוהו

 .(דכ ב 'ב םיכאלמ)- 1 םידלי םינשו םיעברא ועקב

0 





 הרובג ישעמ

 הבעות יללעמו

 (אכלמל אכלמ ןיב) "םוגער-רטניא,ה

 הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב (גאשרוא) תימצע הנגה

 (הלותבה --- דיומ יד) "תדדוש ה םירמ
 "תדרומ,ה לחר
 אדשוה לש ירותסימה ותומ
 אדשוה תשרפב תוירבה יפבש חסונה

 "אכלמ הולמ, תרבח
 (השרובב ןשקטורפ) הדרחה ףתרמב

 השרובב םישפחמ םיפסכ ףויזל םיפתוש
 המרמ השעמ
 השרובב םיקוושמ ףייוזמ ףסכ תורטש
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 םהל ןיא -- תידוהיה השרוב לש םימודקה הימיב
 התואל זמר .והשלכ רוקיי וליפאו רתויב רקיתהל המב הישנאל
 הל ואבגתהשו היתב תא םיתעה תוברב האלימש תודיסחה
 התוא יצוצינמ לק ץוצינ .אוצמל השק -- הירוענ רחשב
 הז רתתסמ רפכל ץיצה אל -- היבא הללוחש תיממע העונת
 ,לפרועמ רכז תאז תמועל .התחירפבל בחרנ רכ תתל דיתעש
 םיקוחר םימיב שחרתהש רוהט אל השעמ ,אלפומו קוחר
 םהגנלש םיקיז בהבהמו ץרוק ,השרוב לש תישארב ימיב
 ןויבח-הטעמב ףוטע ןיידע ותויהב אוהה זונגה רואה הלגתמ
 תעושת תעשונ -- הכרד תכרשמ השרובמ עורז תשא .ודוס
 םרטב דוע םיברב וביט העידומו ט"שעבה י'ע םינושאר
 רפכ לע רבד ץמש עדונ אל דוע .וב תודיסחה ינצנ וצנה
 ומשש םינושאר םידוהי לש תומש ,השרוב ארקנש הו חדינ
 םמצע ןיידע םיאיבחמ -- וב עקתשהלו הז הפי םוקמל םהינפ
 ועקתנש תוכומנה ץעה תותקב ןיב החטב-יאב םירפרפמו
 םש עיפומ רבכו -- רפכה לש תומוקעה ויתואטמיסב רוזיפב
 חוכ-תרובג בל-תצימאו הטושפ תידוהי (השא וא) הרענ לש
 םידוהי לש םיחזרמ יתבב םייוג לש תורגתב הדי הטישוהשמש
 םיניע-יחופנ ,הזוע עורז םהילע התחינש הלאב םידחא ואצי
 ירכוז .םהיתוצרפב םותמ אלל -- ןזוא יפוטקו ,םייחל-יחופתו

 (ותשא וא) םירמ ותבו ןושארה ליווייפ אבסב ןיחיסמ תוריכז
 .ביבסמ םייוגה לע וליפהש םדחפו םחור זועו םתרובג לע

 ,היצילג םע םילבוגה םירההמ ודרי םידדוש תרובחו םויה יהיו
 ולטנש המ ולטנש רחאל .זב זובלו ללש לולשל ןופצמ
 םירהל וטלמנ םייוגכ םידוהיכ ,היבשותש) השרוב תא ולצניו

 ותבו אוה קרש ליווייפ תיבל ורס -- (םרפכ יזזוב תמיאמ
 -- תחקל המ ואצמ אלשמו .םתיב תא ובזע אל (ותשא וא)

 ירחא רהמ םחנתה הארנכ ליווייפ .וכליו ותשא תא וחקל
 לע הלע אל ורעצש וז הרעשהל םידיו -- התבשנש ותשא

 םתותסל לע ותשא הדירוהש השק די התוא ירהש ויתודג
 -- הלעב לע םג התיחנהלמ הענמנ אל ,םיצינה םייוגה לש

 ..הנממ השושת -- תרחא אוצמלו שקבל לחיו

 ,הלעב תרטע היהתש ,ליח תשא שקבמ ונדוע אוה יהיו
 םידדוש תקהל :השרובב הלפנ הרבהו -- הלעב תרקוע אלו

 תדעוצ השארבש שפנ-יזע (םסרופמה שובוד לש ותיפונכמ)

 תתיח .םירהב הבבוס הבלב םימחר ןיאש -- החושק השא ןואב
 .םירהה-ירד םייוגה תא זחא ליחו םידוהיה לע הלפנ םיקולא

 םידדושה ןקז ינפל תבצינ םירמ התוא המצע תאצומ םימיה דחאב
 םירמ -- .הקובא לש שולקה ורואב ראומ הללחש הליפא הרעמב

 תרזוח תא -- הוצמכ תופיקתבו םומע לוקב ארוק אוה --

 לאו ךלעבלו ךיבא תיבל ךריזחיו ךחקי םירענה דחא ; ךתיבל
 בכוסה ידידי קילארש י"ע יתיווצ ןכ יכ -- ינפ תוארל יפיסות
 ךתאצ ינפל ךכרבי אוה -- ומע םיקולאו אוה שודק שיא ,םירהב

 וספאו ימי ואלמ יכ ,יתחת ךתונמל יתרמא רומא .ךרדל
 ךבל ץימא רבגכ ךומכ -- ךתרובג שיאכ תאו יתוחוכ
 קילארש תדוקפ ילע הקזחש אלא ,תח ילבל היושע םירובגב

 םירמו קתתשנ םידדושה לש םבר .ויפ תא הרממ ינניאו

 .(הלותבה -- 'דיומ יד,)) תדדושה םירמ

 (ח אל ילשמ) ''היתוטורז ץמאתו הינתמ זועב הרגה

 ..השרובל םיליבומה םיליבשל הינפ טתו הרעמה ןמ האצי
 םיאלפ תדגאכ הפחיר תידוהיה תדדושה לע ,הז השעמ

 אל בוש -- הב העוריא םוקמ עבקנשמו ,שרומרמ ירפכב
 :תועידה תוקולח הדמעמו תדדושה לש המש לע .ונממ וז
 וליאו (דיומ-יד) התיה הקוורו המש היה הציירש םירמוא שי
 יכ אוה בורה תעד םלוא ,הארקנ לחר םשבש םירבוס םירחא
 םשכ םש .םיבר לש םנורכזב הרכז הזו המש הז -- םירמ
 (הינשה) םירמ האב ...הרובג ריש הרשש הנושארה השאה
 ,יחרזאה הבצמ תא ןייצמה יוניכה ."הרובג השעמ השוע,ו
 קרש תחא -- ול תומגמ יתש -- הלותבה -- דיומ יד
 סחיל רשפא הירוענ ןוא אולמב ,תירפכ הרוחב -- "דיומ,,ל

 לכ קיחרהל הז יוניכ יושע -- תינש ;םיירבג הרובג יללעמ

 -יסאומו קוח-יערופ םידדוש ןיב התויהב הנממ האמוט-ששח
 המצע לע ןגהל םירמל ,הל ודמע תוקזחה היתועורז ;רסומ
 וילע האילפה םרטב -- הילא בורקל הסנמה זחופ לכ ינפמ
 .היתוכמ תא

 התמתוח תא הרזומה תרוסמה לע עיבטהל ונייה םיבורק

 ,השרוב ינב יפבש םיבורמה םירופיסה אלמלא -- הדגאה לש
 הברהש אלא דבלב וז אלו .וז האלפומ הרוחבב ןיחיסמה

 סחיתהל םירקיתמו הב םיאגתמו םידבכתמ השרובב תוחפשמ
 ןיאו -- ילילפהו ילילשה הקוסיע ףרח -- וז הרובג לא

 דחא .היאצאצ ןיב תונמיהל הז דובכ לע רתוול ןכומה דחא

 -- אתבסל איהשלכ העיתר אלל ומצע ךיישמ השרוב יבושחמ

 תרחוסל הכפוהו ארמימכ תדדושמ "הרהט,,ל הסנמו וז תדדוש

 ט"שעבה לש הוקמל םירהה ךרדב העיגמה הצורחו החילצמ

 תא הלגמ איה ,שומריצה תפש לע םש בוסוקו בוטיק תורעיב
 - וב הקבדש חרקהמ התוא וקיתהב ולגרב רגינש םדה

 התכז ,יוגה אלו איה ,וילגרל הדימעהש איה ןכ ,שקהו

 לע התווטצנ םג איוהו קידצה לש ותכרבמ םימי תוכיראל

 .הלעב םע םולש תושעלו התיבל בושלו רוזחל ודי

 תדרומה

 (א ט ילשמ) ''התיב התנב םישנ תמכח,

 תנש לש תוערואמה ימיב לחר התיה הריעצ הרענ
 .הברעמבו הפוריא זכרמב תוכפהמה תנש איה -- 8

 -- םהה םימיה תודוא לע התיה החישמ הבר תובהלתהב
 ואבצב ותריש השרוב יגבמ םידחאש "שויול טושוק ימי,
 הסוחיי לע םהל רפסל םג החכש אל .הידכנ ינזאב תרפסמו

 סחי ןליא ,ול יעיבש רוד איהו ...גארפמ "ל"רהמה,,מ ךשמנה

 הנממ הענמ אל וז הדבוע .התואג וילעו וב הרקיתהש

 (1612--1576) 2-ה ףלודור רסיקה לש וינב ינבב "דורמל,,
 ...ןואג ותוא לש ודידי -- גרובסבה תיבמ

 טוירטפה ,שויול-טושוק לש ויתוסייג :השעמה היה ךכו

 תואמצע לע זירכהו גרובסבה תיב לע די םירהש ירגנוהה

 דע ועיגהו םהלש שוביכה "יעסמ, תא וכרע -- הירגנוה
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 רתכה תחת הירגנוה תכלממב תינוציקה הרייעב .השרוב

 אל ,םידוהיו םינמור םירכא הבורב תבשוימ התיהש ירטסואה
 דגנ םהל היה אל רבד םגו םתנידמב שחרתמהמ רבד ועדי

 דובכ ןכושה ,תורסיקה סכ לע בורקמ הלעש ,ראופמה רסיקה
 - םידרומה ינפ תא ולביק אל ןכל -- הריטעמה הניוב

 םיטפשמ ושע רבכ וללהש ועמששמ םלוא .הכלהכ םיררחשמה

 תא םיבזוע וליחתה ,םבבלב תוצע תישל ועדי אל ,םיבשותב

 | .םירהה לא וטלמנו ,םידוהיה םתאו השרוב
 םיעורדלקמו התרפ םע הערמה ןמ הרזחש לחר אתבס

 םיירגנוה םידרומ דודגב הכוליה ךרדב השגפ הדיב ךורא
 אל איה .השקה םדי תא השרוב יבשותל תוארהל ודמעש

 .םצפחל םתוא הלאשו היתונותשע תא הדביא אלו החרב

 -- ויכמות תא םישינעמו רסיקב םידרומ םהש הל ועידוהשמ

 -- הל ונע !רסיקה יכמותמ ונאש םכל ןיינמ -- םתלאש

 ענכיהל ונילע ךאיהו .םיררחשמל םיענכנ םכניאש ךכב

 ץמוא השבל לחר .הל ונע -- ןבל לגד תפנהב -- 1 םכינפב
 ףנוי דימ -- ?לכה הז :רמאתו ןעתו בצמה תא הספתו

 ,החוחתה המדאב הדיב רשא לקמה תא חוכב הצענ .לגדה

 התנתוכב הספתו התלמש תחתמ הדי הסינכהו החחותשה

 התרשק ,הפוג לעמ התוא השלתו חוכב חתטנ הנבלה הרועל

 .'וכו "ןייא,, : לוקב הארקו הלעמ ותמירה ,הלקמ שארל

 םגו עיתפה הירבעה הרענה לש הז םכוחמו זעונ השעמ

 ושבל םיבהלושמה םהינפ ,םירגנוהה םינכפהמה תא אילפה

 םרומ שארב .הל ועירהו םינפ הל וריבסה ,תינכייח הרוצ

 יליח -- הירחאו הצעומה תיב רבעל הדעצ ףנומ לגדבו

 יבשותלש עדונ םיטלמנל .ירגנוהה ןונמיהה םהיפבו טושוק

 קרא'ד ןא'ז ןימ הידוהי הרענב ליצמו עישומ םק השרוב

 .הרזח םימרוזו םירהב םהיאובחמ תא םיבזוע ולחהו תיאשרוב

 ןתוא -- הידי תא םיקשנמו הל ודוהו התיבל ואב םייוגה

 .לגדה תפנהב םוליצהש םידיה

 ולתנ םשש ןוטלשה יזכרממ םוקמה קוחיר תאפמ

 ףיטמה לש ויחא םתאו טושוק יכמותו דרמה יפתתשמ

 אלו לחר לש היללעמ ועדונ אל -- הניומ קיניליי עדונה

 הניוב וליחתה ןמזה תצורמב .טפשמה סכ ינפב הדמעוה
 רשאכ הנש םירשעכ רובעב .תיאמצע תירגוה הכולמב ריכהל

 ךלמל טשפדובב רתכוה 1-ה ףסוי ץנארפ ,הירטסוא רסיק

 היצלח יאצויל רפסלו ליחתהל לחר רבכ הלכי --- הירגנוה
 .הלש הרובגה יללעמ תא

 השרובב "םונגר-רטניא,ה

 /'...הארומ ילמלאש תוכלמ לש המולשב ללפתמ יוה
 (.ש .י) "...רזוע ןיאו אראו,,

 השרובב (גאשרוא) תימצע הנגה

 הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב

 השרוב .הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב עריא רבדה

 הינוליסנרט תפמב הלולכ התויהבו םירגנוהה היטילשמ התנופ

 ,ייסרו-הזוח יפל הפוריא תקולח תובקעב ,הינמורל החפוסש

 .תירבה תומצעמ דצל התופרטצה ללגב םימוליש רותב

 םיקבולסה ןיב ןוטלשה יפוליח םע ,שרומרמ לש הברעמב
 השרוב .םידוהי םדב םיסנכנהו םיאצויה וצחר ,םירגנוההו
 תודוה ''אכלמל אכלמ, ןיב תושחרתמה תונערופהמ הלצינ

 םולשל םתגאד ,ברקה תודשמ ובשש היריעצ תוריהזל

 :םיניינעה ולשלתשנ דציכ .רמשמה לע םתדימעו םהיתוחפשמ

 תותיזחה וליחתהשמ 1918 תנש איה המחלמל תיעיברה הנשב

 ,ברעמבו חרזמב ךרי לע קוש וכוה תירבה תואבצו טטומתהל

 תושתכתהה ירוזיאמ דחאל התיה הבורקש ,השרובב ושיגרה זא

 תא שיחמ תינומהה הליטקל ףוסהש ,םדה תבוקע תיאבצה

 ד'ע ןזואל הפמ םירסמנה םירבד ועמש שחל ינובנ .ואוב

 בורקה םקוליסו םהילתכ רחא תדמועה םירגנוהה תלפמ
 .םמוקמב םינמורה לש םאובו

 (ה גס) ייינתכמפ איה יתמחו יעורז יל עשותו,

 לחהש דחפה ףרטצה םיעגפה רתילו רבדלו בערלו רוסחמל

 ןוטלש ירדענ םימיה תמיא ,שפנו בלו תוילכב םוסרכה תכאלמב

 תוששחה ,םירבדה ורהבתנ םימיל .השרוב לע םג הפחיר רידס

 .םויה תוחישל ויה ןוטלשה תפלחה לע תואובנהו ותמאתנ

 תיבמ םירסיקה ימיב החוור תונשו הולש ימי העדיש השרוב

 ינפמ םעפה הששח -- םילשומ יפוליחל הניכסה אלו גרוסבאה

 תארקל ותמצע תא ליפכה ששחה .שחרתהל תדמועה הרומתה

 המ ועמשו וארק םיבר .םינמורה תסינכו םירגנוהה תאיצי
 אצוי הזשכ תופוקתה לכב הפוריא חרזמ ידוהיל וללועש

 ..אב הזו

 לע תורבועה תועווזה עמש םנזאל עיגה הלהבה הברמל

 ינשמ םידוהיב םיערופו םיגרוה םש ,אניירקוא-וטפרק ידוהי

 םימישאמ הלא םג הלאכ :םירגנוהו םיקבולס ,םידדצה

 ידוהי :הרצב תררצנ הרצו .דגנכש דצל הייהנו תויטוירטפב

 הללוחתנש איסומולורדנאה תא לצנמ ,ומש ןהוק הלב ןתפאש

 תוארוה יפל ,זירכמ ,וצרא לש תיאבצה האושה תובקעב

 ישעמ םישוע וירבחו אוהו תירגנוה הנומוק לע ,היסור ינכפהמ

 לפוהשמ .םה םידוהי ויתונברק תיברמו הירגנוהב תובעות

 הנפוה יטרוה לש "ןבל,,ה רורטהו המקנה תללותשמ ,ורטשמ

 וריבעה הלא תועידי .תונושמ תותימב םיתמומה םידוהיה יפלכ
 .השרוב ידוהי בלב הלחלח

 םהינב י"ע ותרזע תא ןהל חלשו םיינועב 'ה האר

 תועווזל םידע ויהש וללה םירוחבה .ברקה תודשמ םיבשה

 לא שיא רמא ,הירגנוה ידוהי םהיחא לש םקלח תנמ ויהש

 ןיקיזמה ינפמ הילע ןגהל השרובל ונבוש תא שיחנו הבה והער

 בל יצימא .ןאכ םתושעכ וניתחפשמ ינבב תושעל םילולעה

 ולעהו םשארל תועושיזעבוק ושבח ,אבצ ידמ ושבל וללה

 ורגח ,רקיעהו ,םכרי לע תויפיפ ברח ולתו םמכש לע הבור

 םש,ב וזירכהו הירק תובוחרל ואצי ,הרובג וטעו ץמוא

 הספא אלו ,השרובמ ןוטלש םת אלש (תוכלמ וזיא) "תוכלמה

 השענה לכ לע החותפ קוחה ןיעו ,"סורטיפל תחתמ,, הלשממ

 .המוחתב

 טעזמענ,, :ירגנוה םשב הארקנש תימצעה *"הנגה,,ה הדסונ

 שיש העידוהו (יחרזא) "ימואל רמשמ,, ונייהד -- "גאשרוא

 הלא חכ-ירובג דמח--ירוחב םה םייואר ..ןייד שיו ןיד
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 שריה ודצל המשו קיטשרעה שריה-עדיא :םתומשב םארקנש
 ,לעפא ףלאוו-םהרבא ;קיציא יכדרמ ,םידסימה -- .רטכורפ

 טחושה דכנ ,ןתנוי ןב ,הל'זי'צהמ לדייז ,ס'הילא ּהשמ-לדייז

 קיזייא) ריאמ ונב ,ס'ףלאוו םהרבא-דוד ,(לידנמ ילתפנ 'ר)

 המה םה -- קיטשרעה ,(ומא דצמ בקעי לש ובס קילג
 וללה .הבוטל םרכזנ ץמוא-ילעבו חכ ירוביג םהימודו

 הרייעה לכ הדער -- תובוחרב םישומח םיאצוי : וארנשמ

 התחונמל םשפנ הבש ,םברקב תעפמעפמ הואג -- םידוהיהו

 יתרת) ."לארשי רמוש ןשי אלו םוני אלש,, םעדיב םחור יחתו

 םינמור ,םייוגה ינבמ תצקמ םהילא ופרטצנ הרהמ דע (עמשמ
 ונווכתהש הלאמ אקוודו .םמע ינב לש םאוב חיר וחירהש

 .םירוכע םימב גודלו לישבתה תחדקה תעשב הרדקב שוחבל
 הערה םתבשחממ וגוסנו בצמה תא וניבה םהבש םימכח

 תיפונכ שארב ומצע דימעהל ותא רומגו יונמש ,דחא םכותבו
 לע וחיגשהו ברח ירוגח ושעו בקעי ובשי ךכו -- םיערופ
 תוצובק ונגראתה ךכל המודב .הנגהה ימיב ערפוי אלש רדסה

 תנכוסמה הסיסתה יכ ,שומרמב םירחא תומוקמב םג תוצובק

 הידגרטה העריא תאזה הפוקתל ךומס) .טטימוקה לכב השגרוה
 ידיב ותשאו אוה חצרנש ץרעידבמ ןייטש ףלאוו 'ר תיבב
 .(השרובמ מ"ק 6 קחרמבש ותיבב םיערופ

 רסאנ הנשארבו ,תונוש םוי תודוקפ םג האיצוה הנגהה

 רבד ,תורכיש ששחמ םיפירח תואקשמב רחסה טלחומ רוסיאב

 ישופיח וכרענ :ךכב םירימחמ היה דאמו תוערפל םורגל לולעה

 רתויב עודיהו ןושארה ןברקה .ןישנוע עסמו תומרחהו תיב
 ועמשנ אלש ,לדנייש ותשאו אוה זיירפ בקעי-לארשי 'ר היה

 השרוב התאר ךכו .(םעפ אל) םתלקלקב וספתנו תוארוהל

 לדניישו לקנעיילארש תאצב ליפשמו "ביהרמ,, הזחמ הלוכ

 תינמיה הדיל הלובכ תילאמשה ודישכ ,םתפוח םויבכ ,םילבומ

 ,'וכו "...םרכמב, ואטחש אטחה תורח ובו טלש םהיזח לעו
 ,לורעס תעשורמהו תינצחשה ותדיעצ תא דעוצ םהירוחאמו

 גציימ אוה ודיבש הפולשה ברחבו אבצהמ קרעש ינמור לייח

 .ליעל וילע זמרנש יוגה אוה -- קוחה תא

 והוחריאש םידוהיה הנגהה ירבח תאז ושע הבר המכחמו

 םתיבל םולשב ובש ותיערו לקנעי-לארשש רורב) םתרבחל
 םיאשוג,, םידוהי וליפאש םתוארב םייוגה .(רקוב ותואב דוע

 דיו שאר םירהה אל םהמ שיאו םהינפמ ותח -- "םנווע תא

 תגהנה תא םהידיל וחקלו םינמורה תונוטלש לש םתסינכ דע

 המייאו תימשיטנאה תלחגה דוע השחל םשדיא .החייעה

 ץגש י"ע ןכוה ויקודקד לכל םורגופ -- תדקוי שאל חקלתהל

 לש םנוה דמחש ,ומש -- וסאבלוק עיליסאו -- רקפומ
 ,רקפה ירענ ,םיזחופו םיקיר םישנא ול ואצמנ םג .םידוהיה
 ססבתי םרטב םידוהיה יתב לע תולפנתה תומיזמ ושרחש

 המיזמה התלגתנ דעומ דועבש ,אלא ,םוקמב היה רבכש ןוטלשה

 שונא חורו השרובל עלקנש םלועה תומוא ידיסחמ דחא י'ע

 םידוהיל םהל םקש ,וקסרטימוד למסה אוהו ובלב תמעפמ

 גרה םיניכמה ,םמע ינב לע ונישלהש םירכא יפמ .עישומל

 רהימ אוה .רשקה רבד ול עדונ ,םיינעהו םיבוטה םהינכשל

 ךרדה דיל םהל ובראש םילייח דודג חלשנ םשמו טגיסל עידוהו

 דצ לכמ ופקוה ,םוקמל וברקתנשמו םיערופה ורבעי ובש

 .רסאמל ואבוהו ורסאנו

 הדער ,הוקתו דחפ הב ,הרצקה הפוקתה המת  הזבו

 תוארוממ ואצי הז ךאש ,השרוב ידוהי לע םיכורכ ודרי תלחותו

 התמד םינמורה תסינכו םימיא םהילע םג וכליהש ,המחלמה

 -- ואב תולוק ילוק אללו וכלה יאשחב :םירגנוהה תאיציל
 בונימירמ יברה תכרבו םהיקידצ תקדצו םתקדצ תוכזבו

 הרבע ימיב םילהובמה הלהקה יחילש ידיל עימקה תא ורסמבש

 םהל חיטבהש -- םשאר לע הפחירש שוריגה תנכס תמחמ

 םילחימל ויארי לא 'ה יניע יכ השרובל הנואת אל הערש
 ...הנרטעי ןוצר הנצכו ודסחל

 אדשוה לש ירותסימה ותומ

 180 תנשב יסרא לארשי אנוש רפכה שאר

 רובגה לש תבה יפבש חסונה

 (ח אי .שמ) "ויתחת עשר אוביו ץלחנ הרצמ קידצ,

 (א אכ .בד) 'וחכה ימ עדונ אלא,

 השרוב ישודקל ןורכזה םויב ,1958 יאמ שדוחל 20-ב

 םשב השא ,"השרוב יאצוי ןוגרא,, ר"וי יתויהב ,ילא השגינ
 דקתשא העמשכש ,הרעה תפסותב בתכמ יל תרסומו עגייפ

 הידוהי ישעמ לע רפסיש השרוב-ןורכזדרפס תאצוהב םירבדמש

 הרובגה השעמ תא םושרל הטילחה -- התדלומ תרייע לש

 דחאל ,השעש המב ,בשחיהל אוה יואר התעדלש ,היבא לש

 ךכ,)) הרופיס ירהו -- השרובב ומקש םילודגה םירוביגה

 עריא רבדה :(ותב ןושלב -- "ולש הירוטסיהה הליחתה

 -- "אריב,ה אסכ לע זא בשי השרובב .הנש םישימחכ ינפלמ

 .אדשוה ומשו ינמור שיא ("הירלצנק,,ה אוה) הירעה שאר אוה
 השרוב ייוג ןיב ןושארה יהיו ,םידוהיל אנושו שיאה היה עשר

 רחביישכל ,רפכהמ םידוהיה תא שרגל םירחובל חיטבהש

 הינפ לכ .וליחתה ויתופידרו רחבנ שיאה .השרוב שארב דומעל
 ובשוה -- זוחמה תריב טגיס תונוטלש יבגל וילע הנולתו

 .םקיר
 םכשה םהל ןניש םפדור ירהש ,םשפנ תרצב םידוהיה ואר

 תושעל וטילחה זא .הידוהימ הקונת השרובו טעמ דועש ברעהו

 ךגרוהל אבה,, :ידומלתה ללכלו ךרוצל םאתהב םמצעל ןיד

 הילדג טחושה בוחר תברקב (.בע .הנס) "!וגרוהל םכשה --
 שיאש ירותסמ ףתרמ דמע ןותחתה תסנכה תיבמ קוחר אל

 תולילה דחאב יהיו .תרשמ אוה ימלו המל ,וביט המ עדי אל

 -הוולמ,, תרבח לש האילמה תבישי ,וב המייקתנ רתס תבישי
 ולעוה וישעמו וימויאו אדשוה ןינעו (תיביטריפסנוקה) "אכלמ

 ןיד קספ אצי -- ריעסמו רעסנו רעוס חוכיו ירחא .קרפה לע

 םילשוריבש תיזגה תכשלב ןירדהנסה לש התבש זאמש רומח
 .רקפה השענ ומדו התימל ןודינ אדשוה :והומכ קספנ אל --

 תא תרסומו) ךכל ובדנתהש םדא ינב ינשל רסמנ עוציבה
 רעפעפ שריה לש ונתוח ארזעו סרעב בייל-קיציא : םהיתומש
 -- השאה תרפסמ -- הליל ותואב דוע .(הלזישטהמ םהינש ---

 תיבה ינפל םירמוא שי) .בוחרה עצמאב ,לעופל ד"ספה אצוה

 :(השרוב לש הרובטבש לזרבה רשג לע םירמוא שיו ,ןודנ ובש
 בצק היהש ,סלשריה בקעי-לאומש-ּהשמ (תרפסמה לש) היבא

 .ודיב המהב םדב לאוגמ ברע ותואב קוידב רבע ועוצקמב
 הליל ותואב ושענ הברה תויוטש) .חצרב דושחכ ספתנ אוה

 (והוגרה םא) ,והוגרה המל :םידוהיה י''עו םייוגה י"ע --
 תודע יפכש ,בצקה תא ורסא עודמ ! רתסומ םוקמב אלו בוחרב
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 אל המ ינפמ -- רקב רשב האלמ הלגע ליבוהו רבע ותב

 תקידב םהה םימיב עדונ רבכש ,"םד תקידב,, וילע וריבעה
 - ךכ וא ךכ !םדל םד ןיב לידבהל ןיצידימ-לנימירקה

 ועדי בטיהו ויה ושע ינבמ אלה ולאו ולא םיטפושהו םירסואה

 ונממ איצוהל ושקיבש אלא ,חצורה אוה ,היבא ,אוה אלש

 ימו ,םריכמש ויה םיחוטבש ,םייתימאה םיחצרמה לע העדוה
 רבדה עיפשי וילע םמייאבו ,חצרה עוציבל םהיחלוש ויה

 .רהוס תיבב אוה ותבש םוקמב םימשאה תא סינכהל ףידעיו

 יכ תונישלמ לש ןויסנ לכ החד לאומש-השמ אבא לבא

 השרוב ידוהי לכ לע הרצ טימהלו תמאה תא רפסל הצר אל

 -- ואל םאו -- הז "רשק,,מ השרוב ידוהי לכ ועדי םולכ)

 ? אלכנו השעמה ליל ותואב ספתנ אלה -- היבא עדי ןכיהמ

 הצר אלו עדי אבא :תחאב איה -- תונעל תעדוי תבה ןיא

 .(םיברה אטח הימודב אשנו ,ל"נה םעטהמ תומש רוסמל

 רסאמ תונש 12-ל והונד -- דיעהל ובוריסב דומעל ףיסוהשמ
 הכלממב םינד ויה הזכ עשפ דעב) תוחכוה רסוחמ --

 האשנ ,הטקש אלו החנ אל אמא .(הילתל תירגנוה-ירטסואה

 .רסיקה ינפל דומעתו הריטעמה הניול אובתו ךלתו הילגר תא
 קפקופמה ריסאהו 3 ודירוה םינשה 12-מ :עבר התשע התכילה

 תא ותאצ ירחא לבא .םינש עשת לביק רסיקה יניעב םג

 .םייח קבש םייתנש רובעכ -- ואלכ תיב

 אדשוה ןינעב

 תוירבה יפבש חסונה

 תושרל דימ רבעו הלילה תכשחב עריא השעמהו ליאוה

 -- וירחאלו חצרה םדוק הרקש המ עדי אל שיאו ,הרטשמה

 םינפ הלגמ דחא לכו וב ןיחישמה יפ לע תונוש תועד ועלגתנ

 לש התסריג תא ונרסמ ונא ."עמש,,ש המ יפל וחסונב םירחא

 אקוודש חינהל שיו "ופכב ןווע אל לע שנענה,, אוה היבאש תבה

 יטרפ תא הנורכזב בטיה הרמש ,אשנ םירחא אטח היבאש איה

 םירחא לש םהירבד איבהלמ ןירוח ינב ונא ןיא םלוא ,םירבדה

 אדשוה תיבב וארשמ ...ופיסוהו ורפיסו -- ועמש םה ףאש

 םהו הירמרדנ'זל ועידוה ,התיבה רזוח וניאש ברע ותוא

 בוחרה דצלש ץורעב לטומ והואצמו -- םישופיחב וליחתה

 תולגל ידכ תובוחרל וסרפתה םהירזועו םירטושה .ןידסב ףוטע

 טשופ לש ונתוח ,המלשב וושגפו חצרב דושחה תא

 םימתכומ ויה וידגבש רורב .םייחבטמה תיבמ ובושב ,תורועה

 חצורכ טפשנו רסאנו ,"יטקיליד סופרוק, ירה -- םדב

 .ליעלד רופיסל המוד -- ראשהו ...וייח ימי לכל

 תיבמ רזח בצקה :דושחה לש ותסיפת ךרדל חסונ דוע

 שערה תלומה עמששמ אלא ,ותיבל עיגהל חילצהו םייחבטמה

 וב הרבגתנ ,חצרה רבד םיברב עדונ רבכ יכ ,ץוחב המקש

 התסינ ותשא .ץוחב שחרתמ המ תעדל לאויו תונרקסה תדמ

 דוד רמא הלאכ םירקמ לעש ,קומינב האיציה תא ונממ עונמל

 ודעב הרגס ,קומינה קוזיחלו -- "ךתיב יבשוי ירשא,, :ךלמה

 ,ותעשב דודכ ,ץפקו התוריהז תא לכיס אוהש אלא .תלדה תא

 ישלב ורבע עגר ותואבש :חילצה ןטש השעמו -- ןולחה ךרד

 -- ושנע ינפמ טלמנה חרובכ ,והוספתו ותיב ינפל הצעומה

 .םישפחמש שיאה אוהש הדיב קפס ןאכ ןיאו

 אוה בצקה לאומשש -- אוה תואסריגבש הוושה דצה

 םיחצורל סחיב םלוא (ל''גה -- הז ללכמ אצוי) אלכנו טפשנש

 םאר אל שיא ירהש ,םעטה בטיה בטומו) תועדה תונוש

 השרובב םיחצרנה תעבראמ דחא ןאכ םיפרצמו (םהישעמב

 םיבר) ."רענאקירמא רעד,, הנוכמה ,רטכורפ בייל-השמ :אוהו

 וז הסריג יפל .(תומלוה ןניא םינשהש תאז הסריגב םירפוכ

 היה בייל-השמ : םד-תלואג ןימ ןורחאה לש ותחיצרב התיה

 עמשש רחאל .הקירמאל טלמנו אדשוה לע חצרה יעצבמ דחא

 ,ןבומכ ,גגושב ,אדשוה לש וחצורכ ןודנ בצקה לאומש-השמש

 עדוג ךא יהיו .ותחפשמלו השרובל רוזחל רבכ רשפאש המיד
 לוצניוו "לידנאה,ה ןמ יוג ,תמומה לש ודכנל ובוש רבד

 והותימה םשו םיסוס רחסמל הנאותב ,םירהל והכשמ ,ומש

 .םינש רפסמל טפשנו ספתנ חצורה .דאמ תירזכא הרוצב

 לש וסיג ,ילתפנ :םש דוע ןינעל ףיסומ ץמייטש ריאמ

 ןיב וא םיחצרמה ןיב בשחנ אוה םא עודי אלש אלא -- בצקה

 םישדח רפסמש ,ל"נה רפסמ ךכל רשאב .םנחל םיטפשנה
 וילע רביד אל שיאו ןלו םלצא לכא ,רז םדא םתיבל סנכוה

 אוה הז םדא :וביט עדונ םתיבמ םלענשמ קרו ער דעו בוטמ

 וריתסה ויבא ,ץיבונרשמ לארשי 'רו אדשוה תא וכרדמ קליסש

 םש .העיסנה תואצוה תא ןממו הקירמאל וריבעהש לע ולצא

 יפל .םימיה םתואב ריאמ היה דלי יכ -- רכוז וניא שיאה

 תא הסנרפו התתטבה תא הלהקה המייק ל"נה לש ותודע

 דוגנב) םהירחאלו רהוסה תיבב ותבש ימי לכ אלכנה תחפשמ

 .(הרובדב הדמע אל הלהקהש תנעוטה שנענה לש ותב תודעל

 וא "היפאמ,

 ז השרובב "ןשקטורפ,

 (פ ג פומע) ''הברקב םיקושעו הכותב תובר תומוהמ,,

 ומכ הרייעבש ,וניניעב רזומ רבדה אהי אלש המכ דע

 תווצמב םיקדקדמ ,םימלשו םיארי םידוהי הב ובשיש השרוב

 םע שיא דסח לומגלו והער םע שיא הקדצ תושעל םיפדורו

 לעילב ינב ,ער םרוסש םידוהי םישנא ואצמיי הבש -- ויחא

 חא אכדל ,םירחא לש םבג לע שורחל ,םינוגמ םהישעמש

 רשא לכ תא תומילאב םהמ טוחסלו םצצורל ,ןכש קושעלו

 המילעהל ןיא תמאה ןעמלו ,איה השיבמ הדבוע .םשפנ הבאת

 השרובב ירהש ,הקיתשב הילע רובעלו ,הימורעמ תא תוסכלו

 תונשב ולגתנ הרוהטה השרובב .ושיחכהל ןיאו רבדה עריא

 ונניאש ,רבדל תוביס וליפא ויהו האמוט ינמיס םג הירוענ

 םימיב :זמרב ןריכזהל אלא ,ןתונמלו ןללוגל ךרוצ םיאור

 ,ךלמ ןיא השרובבו םינומשה תונשב ,הנש האמכ ינפלמ ,םהה

 ויהו ,ןיא רעשב חיכומו ,תורייעה רתי טפשמכ ,בר רמולכ

 ארקל ילבמ) "השעי ויניעב רשיה שיא,, ארבסמ ומייקש הלאכ

 וללה םיאטחה תא ןימזיש ימ היה אל ,("םיטפוש,, רפסב כ"ע

 םירעוכמה םהישעמ לע םרסייל ,םהינפ לע םחיכוהלו םתושפנב

 .םיברב םנולק תולגלו ,םילוספהו

 דחאב הסנכתנ רסומ לוע-יקרופו תעד-ילק לש הרובח

 ?מיל וסנכנ םרטו החונמה םוימ םתאצ םע קי""שצומ תולילמ

 קחרה אל ,וילע יונב תיב אלל דמעש ,םמוש ףתרמב ,השעמה

 רורב .הנושארה םתבישי תא ומייקו ןותחתה נ"כהיבמ

 ןילפת יחינמ לע אל ,ונמנ אל ירותסימה סנכה יפתתשמש
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 ודיפקהש הלא לע אלו ,הרהטב ןילוח ילכוא לע אלו םת וניברד

 ברעב ופאנש תוצמ אקווד םנחלוש לע הנילעת רדסה לילבש
 םייקל ויה םידרח הז תמועלו -- "ירצמה ללה,, תרימאב ,חספ

 הפיסאל "...ךלשכ ךילע ביבח ךרבח ןוממ יהי, לש וצה תא

 םיצע יבטוחו תולבוימה םהידיב תולגע ילעב ונמדזנ תיאשהח
 ירחוסו ווג-ימורג םיבצק ךובס ןקז ילעב ,תוללבודמ תורעשב

 טוהל םדא ,םהבש לודגה םק .ב"ויכו ףוצרפ-יטוטח תומהב

 תכשחש ,ויניע ינושיא ךותמ הציצמ ןודז תמרעש ,םינפ
 הועש רנ קרש ,ףתרמה תליפאמ התחפ אל ובלבש המיזמה

 םיחותמו םיבהלושמה םיפוצרפה לע שולק רוא ורזפב הטמשמ

 .ויפמ קנזל הרומאה הבושחה העדוהה תארקל
 ןחלוש ךורענ הבה ,התע שדוק תבש-יאצומ :רמאו חתפ

 התלעו הצצ דימ ...החישמ אכלמ דודד אתדועסל ןשד אלמ

 בוהצ סרח תורעקו ןחלושה לע תשוחנ תרוי םימסק לקמבכ
 .ןהב םיעוקש המדא-יחופת יחתנו ליבהמ םיקלס בטור ואלמנ

 תא התע הז םתלכא :רמאו ףיסוה ,םבל וביטיהש רחאל

 ארקייו ,תידוסה ונתרבח לש הדוסיי ןויצל אכלמ-הוולמ תדועס

 הרכז הזו המש הז ."אכלמ-יוולמ תרבח,, :לארשיב המש

 רימחה ,הרבחה תובישיב ןאכ וילע טלחויש ןינע לכ .השרובב

 וילע אציש -- ידוהי ןיב יוג ןיב ,השאו שיא לכ ,ר"'ויה וינפ

 דוס הלגמו ליכר ךלוהה .ץוחב עדויי לב ,הז ףתרמב וניד

 .חקלית -- חרסש ונושל

 םע ביטיהל הליחתכל התיה תאז הרבח לש המגמה םא

 םישנאו ,םירבוס שיש יפכ ,םירחא י"ע םיחפקתמה םישנא
 םהידיב והוחקל -- ןידה יוניעו תוויע שיש םתוארב וללה

 ונידיב ןיא -- השרובב םינכפהמה תרות ןיכשהל  ומידקהו
 םיסוסה דחא טומיהבש ,וליפא םירפסמ שי .תורורב תועידי
 סוס ותושרל דימעהל תלוכי לעב שרדנ -- ךד הלגע לעב לש

 הפוסש אלא ...ןושל תורכ סוסב ךשפא יא םא ויסוסמ ריבא

 סמח ,תופיקת ,םייתורירש םיללעמ -- הישעמו הרבחה לש

 .חצר הרקמו תוירזכא ,דושו

 ףסכ םוכס סינכהל הארוה לביק ינולפו םימיה וברה אל

 ינומלפו ותונח תא רוגסל הארתה-בתכ אצמ ינומלא ;םתפוקל
 והערב השי לבל הוולה ותימע לע וצחל תא קיספיש רהזוה
 םיכרד ואצמנ םיברסמה .ב"ויכו וכשנמ ול חיניו המואמ-תשמ

 םיעבתגה ואצמ םהיתושירד ואלמתנ אל רשאכ .ךכל םחירכהל

 תא הז ,ןושל תורכ וסוס תא הזו הטוחש ותרפ תא הז ,רקובב
 ,םישעמ ויה .תובנז תוצוצק וישבכ תא הזו םינזא תועוטק ויזע

 ןובשח ול היהש היהש םדא ,תיחשמל תושר הנתינש ןויכמ
 וליחתה זא .םקנו סמח השעמ וב עצבל םרכשו םק והשימ םע
 ונייהד ,(ךעלייל א ןיא ןעלקיוונייא) "ןידסב הפיטע,, לי רבדל

 -- "תלחלחמ הליבח,, תומוקמה דחאב םעפ ידמ ואצמנ --

 -- םד תתושו עוצפו הכומ םדא וכותבו םדב לובט ןידס ןימ

 ש"הוכ לש ותודלי ימיב דועו .אטחש "אטח,,ה תרמוח יפל לכה

 .("ץידסב הפיטע, לע התנכש ףעיסיומבו השרובב ורבד

 תודרח ףתרמב ועצבתנ םודס-השעמ םגש םירפסמ םירבד ירכוז

 וז םהיתושנ תפלחה ידכ דע םש ושענ תובעות הברהו הז

 רושקה ירוטסיה ןיערג ץוענ וז העידיבש חינהל רתומ) .וזב

 היצילג ירהמ םתדרב טגיסב ויה םייוצמש "םיטסיקנרפ,ה םע

 -עותמה םהיגהנמ תא םה ועבק ףתרמב הרבחבש רמול ןתינו

 .(תוב

 חצרב םמצע לע ורזגש הקיתשב הבוטל ורכזיי םלוא

 שרגל םייאש הרייעה שאר ,אדשוה ,לארשי אנושב ,"יטילופה,

 םירחא םג ושעי ןכו וארי ונממ ,ונוטלש םוחתמ םידוהיה תא
 ,אכלמ-יוולמ תרבח ירבח לא ,םהילא ונפ םידוהיל םהל רצב

 דיעת ,ןתיא הקיתשה רשק היה המכ דע .הרזע תשקבב
 ףתרמב השענ המ ועדי אל ,םידוהיה דבלמ ,שיאש הדבועה

 וניתמה ,שפנ וחצרל ווטצנש םישנאה ינש ןכש ,העווזה

 השובב ידוהי היה אל .והולסיח םשו ףתרמה לומ עשורמל

 ןינעה תא הטע טלחומ םלא לבא ,םיעצבמה םהימ עדי אלש
 אוה ףא עדיו ומות יפל בצק ,"הריבעב ספתנ,ה וליפאו

 קעצ קר ,רבד רפיס אלו טפשיהל ףידעה -- םיחצרמה םהימ

 .םינש עשת בשיו !עשפמ ףח ינא : (סופיירד ינפל דוע)

 הרבחה הכלה ,םלגרל תחתמ עקרקה םמחתהבש רבתסמ

 הקירמאל םימשאה תא הלהקה עויסב ,הריבעהו התיעבמה

 תא הכישממ תונוירבהו גהונ וגהנמכ םלוע .ליעל רפוסמכ

 ותליחת םע אב ץקהו -- "ץק יתיאר הלכת לכל,, אלא .המויק

 .יברה לש

 (זי ד תומש) "ךדיב הקת הזה הטמה תאו,

 ןהכל אבש ץינ'זיו תיבמ סחניפ 'ר יברה עומשב היהו
 םישענה םיבעתנה םירבדה לע ,השרובמ ר"ומדאכ ראפ

 חלש .וזוע תירקמ ערה תא רעבל רמוא רמג ,"ותוכלמ,ב

 וארו ורדח לא וסנכנשמ .וילא ואוביש הרבחה ישארל ארקו
 יחצנה וכויח תאו יוטיבה תואלמ ויניע תאו וינפ תרדה תא
 םנושל הלבלבתנ ,יולג םעז בציתה ומוקמבו ונח תא ףסאש

 טישוה םא יכ רבדל הברה אֶל יברה .ןוקרייל וכפה םהינפו

 הרוחש הכל עובצ ץע הטמ ,תונברה הטמ תא ופכב לטנו ודי
 םידמועה יפלכ וב םייאמכ ומירה ,ודקדקב הצוענ ףסכ תידיש

 היוזבה םכתכאלממ ופרה :רמאיו זעיו וינפב םיתעבנ

 הבעה לקמב םכב הכא -- ושעת ןכ אל םאש !תעשפנהו

 ילא ובושו תכלל םתא םילוכי !םכיתרהזה ואר .ידיבש

 זאו -- םימעפ הרשעדםיתש הווקמב םכמצע ולבטתש רחאל

 ידוהיה "רוריט,ה :אלפ הז הארו .תושעל המ םכל דיגא

 .םירשעה האמה תסינכ םע החוורל ומשנ הידוהיו קספ השרובב

 םיפסכ ףויזל םיפתוש

 השרובב םישפחמ

 (:אי ז''ע) ''אנפייז אנרמד הוחא,

 יעבצבו עבטמ תרוצב ,םיפסכ ינינעב השרוב התיה האיקב

 בהזה רות אוה ,"םולשה ימי,,מ דוע ,םיוושו םכרע ,תורטשה
 םתוחמתה תא םידקהל וצרת םאו ןושארה ץנרפ תוכלמ לש

 םהרבא ימי דע רוזחל רשפא ,תורטש ינומ -- תירטולוה

 וליג בר ןינעש ,("רחוסל רבוע ףסכ ילקש,, וידיב היהש) וניבא

 ,יתחה ןורפע םע התשענש תיעקרקה הקסיעב השרוב ינב

 רבוע ףסכ לקש,,ו םהינפל חותפ שמוחהשכ ,יברה ינפל םתבשב

 רבוע,, וניאש ךרע תוחפ ףסכ דוע שיש םהל דיגה "רחוסל

 התיה וניבא בקעי ימיבש הרותה ןמ ודמל הז רבד םג .יירחוסל

 וינב דיב ןתנ םירצמל היינשה הדיריב ירהש ,היצאלפניא ןיעכ

 שיש לבא .םיתניב האובתה הרקיתנ ילוא ,הנשמ ףסכ
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 וליפאו -- "השעי ויניעב רשיה שיא,ש הזכ רבד םלועב

 אל הז גוסמ תועומש -- הצורש המכ ףסכ ומצעב תושעל
 העומשהמ השרוב הדרחוה םימיה דחאבש דע וינזאל וסנכנ
 תורורצ אילפהל םירדוסמ םירחוסהמ המכ לש םהיתופוקבש

 ירעמ תחאב .םכותב םיפיוזמ ףסכ תורטש םע תורורצ
 השרובבש וינב ינש לש םהינישו רסוב בא לכא,, היגוליסנרט
 דחאבו אכהל םתהמ וכשמנ םיטוחה .תוהקיהל ויה תודיתע

 השרוב ידוהי לש םהיתורעש ורמתסג םיריהבה ץיקה ימימ
 .םיעודי םירחוס םיחאה יגש לצא וכרענש :םישופיחה עמשל
 הלאכ םישעמו ליאוה .עדונ אל -- םירסאמ םג ועצוב םא

 .הלוכ הנידמב הבר תושגרתה רבדה ררוע ויה םירידנ

 ויה הרטשמהו ימואלה קנבה :הובג גרדל רבע ןינעה
 .םויה רדס לע ודמע תומרחהו םירוקיחו םירסאמ .החקרמב

 .תקדקודמ הנוילע הקידבל רבעו םרחוה ספתגה ףסכה

 (ףסכהמ םקיר הרייתשנש) םדי תא ונמט אל םה ףא םידשחנה
 ירחא טפשמ רואל אציו ןידה קספ לש ומוי עיגה הנהו .תחלצב

 לפמ ,ףסכל ףסכ יומידו ץוציהו ןויעו תוריקחו תוקידב עבש
 -- ףיוזמ וגיא םרחומה ףסכהש -- הריבב םש קדצ יטפוש

 קנבה דיגנש ,השרובב הרבעש השיחלל רשא .ןירדהמל רשכו

 ןמ וניאש) "רוהט,, ףסכ ןוילימ וסיכ ךותל לשלש ימואלה

 םנינע והז -- הרשאל וגתבייחמ הדבועה ןיא -- (םרחומה
 לע הנושאר םיבשויה השרוב ינציל םהו תונרקה יבשוי לש

 ,וינבו ץיבוקרמ שריה לש ותיב ריק לע ןעשנה גולגלה לספס

 םיתעל ואר הב ,השרובבש תעדל תאזו) .השרוב לש הזכרמב
 רבדה םא לבא -- ןוילימ לש םוכס וא רטש דואמ תוקוחר

 תא זרזל ידכ :לשמל .םינוילימב ורביד -- "םינומלש"ב עגונ
 יחטש תניתנ אוהו "ןעכאי,ה תקולח לע ןשיה קוחה עוציב
 לש תותלק,, תא ריכזמ בגאש) תועקרק ילעבל הנידמה תורעי
 אלזא אינע רתב,, םגתפה תאו .ח .ג 'כיב .סמב "בהזו ףסכ
 רבדו -- ןוילימ תואלקחה רש ידיל קחדנ -- (ק"ב אתוינע
 זוחמב םידוהי הררחישש תיאבצ הדעו לע ;הזמ אצי אל
 ,היתוגקסמ תא ולטיבו דחוש תלבקב ונישלה השרוב-הבישיו

 אצי אל רבדו -- אבצה רש לש וקיתל לחשוהש ןוילימב ונגה
 -- ןבל ףסכ ןוילימב "וסיכ,, ףיוזמה ףסכה תא ; (הזמ םג
 הזמ ףא אצי אל רבדו -- רצואה רש לש ותדנופאל ,לזוהש

 .(דקומה לע הלע קפנומה ףסכה ירהש)
 השרובל וחרבוהש םיפיוזמ ףסכ-ירטש לע ינשה רופיסה

 תדרמ םידוהי המכ ולצינ ןנושמה טנפלא ןושרג 'רל תודוהו

 .אבה קרפב רפוסי ךכ לע םלוא -- אלכ לא

 סאמנ ףסכ ,םיפסכ ףויז

 (א .שי) 'תואבצ 'ה ךארק םיגיפל היה ךפפכ,

 היה קילאמ לאומש לש ודוד ,קילאמ בייל םהרבא 'ר
 -- םישבכ ,ורכמו -- סוס ,הרכמו -- הרפ הנק ,תומהבב רחוס
 ותיב ינבו רשויבו קדצב ,ודי חלשממ הפי :סנרפתהו ,םרכמו
 שיא ,רשגה לש ינשה רבעב ול היה בוט רבח .רוסחמ ועדי אל
 דע רמצ תדופאמ םייוג ישובלמ :תורוחס האלמ תונח לעב
 -ליכו םילישכ דע די לגמו שמרחמ תואלקח ילכו ,הילוס ילדנס
 -ונחב אצמנ ,םירהה ןמ דרויה רכאל היה שורדש המ לכו ,תופ
 :םירפאו תודשו תוניגילפ םגש ,הז םדא היה רישעש י"'פעא .ות

 םג ודי חלשיו "רישעהל ץא,, תויהל ףיסוה -- ותושרל ורבע
 .תודבוכמ חוויר תוגמ םיחיטבמה םירחא תויטמגרפ ינימל
 .ודצב ןרכש ןתמ -- תומהב רחסש אצמיו

 ודידי :בושח רוקיבב דבכתמ בייל םהרבאו םויה יהיו
 םהרבאל תת ילבל ,ודיב הקסיע תעצהו ותיב חתפב עיפומ
 הנקי ודידיש אוה ןיינועמ : הז עתפ רוקיבמ ששואתהל בייל
 םהרבא דועב .םירפו תורפ רסירת ינשכ ,תויהש אלל ,וליבשב

 המידק ימדל אוה קוקז וז הנקמלש ול ריבסהל הסנמ בייל
 תורטש לש הליבח זלה איצומ -- הזה םוכסכ ןיא ודיבו םיבורמ
 םידרפנ םידידיה !הנמו ךל ,הצור ךנה -- ול הרסומו ףסכ

 ץיקב ושמשמה שבכ רוע דופר וליעמ תא ףטוח בייל םהרבאו

 תא סינכמו ושארב ףופכה הבעה ולקמ תא לטונ ,ףרוחבכ
 םירהב רייסל םתאצב תומהב ירחוס ךרדכ ,ולועב וראוצ

 ,וב רצוע אוה :ול דעונ ליעומ דיקפת םבושבש) תוינק תרטמל
 רישימ .(ופסכ תנקמ ,ארפ לדגש יח לעבה תא ףדוהו ףחוד וא

 ידוהי תושרמ הדש שוכרל דמועש וב עדויש רכומל וכרד

 .ףסכל קוקזו
 תועבגה תחאמ רקב רדע שלוג םימוי רובעכ .השענ קסעה

 .רשגל רבעמש הנוקה םדעב ןיכהש תותפרל רשיה לבומו
 -שרמ םישדח תורטש ,הז בר ףסכ ותיבב ןילהל ששחמ יוגה
 סנכנו הרפכה דריו םק ,ןוממ ידמוח ךושמל םייושעש  םישר
 ךרטצי רשא דע ,םש םקיזחהל ידכ ,ץמייטש לארשי לש קנבל
 ןושרג 'ר היה קנבה לש ולהנמ .ויתודש תיינק רובע םהל

 ח'ת ,וטנבא דע ול דרוי ונקזש םינפ אושנ ידוהי ,טנפלא

 בר לכש וילע דיעמ הניומ טנפלא ןושרג 'ר ודכנש) קהבומ
 -- הז היה בר הזיא -- ודי לע ןחבנ -- השרובב לבקתנ םרט
 ינינעב ןושרג 'ר היה לודג החמומ .(וכרצ לכ ררבתנ אל ןיידע
 | .תוגוממ ינידבו תורטשב יקבו תואקנב

 ,וינפ וניצרה -- יוגה ול רסמש תורטשה ןוימב ליחתהשמ

 הז חקיפ ידוהי ...הלכ דעו לחהמ ,םה םיפייוזמש םהב ריכהש

 ידכ ,תאזו המהדתו ןוהמית לש ןמיס םוש וינפ לע הלעה אל

 קרו הלבקה תא ודיל רסמ ,הז שיבמ השעממ יוגה תא לרטנל

 .הלאכ "תושדחו תופי,, תורטש לביק יממ תעד תוחידבב ולאש

 אצי אוצי ךא יהיו .קנבה ללחל ךלשוה בייל םהרבא לש ומש

 תיבל בייל םהרבא תא ליהבהו ףוחד אצי חולש ריצו -- יוגה

 רמאו ןושרג 'ר חתפ ,בייל םהרבא 'ר ,ךל עודיה -- .קנבה

 1 וז תוכלמב םיפיוזמ ףסכ תורטש ץיפמ לש וניד המ ךל עודיה

 ןכש ,לואשל ףיסוה ,ךילא וכרד תא הז ףסכ אצמ דציכ --

 םישעמ תושעל רשכומ וניא ףאו לגוסמ וניאש םדאכ וריכה

 | .הלאכ

 רסומו -- תומהבה רחוס יפב הקסיעה רופיס ונדוע

 לומ םינפ ןורווחב דמוע אצמנו קנבה חתפ דעב ףחדנ תורטשה

 ישילשה רסח דוע ...םעז יצוצינ ויניעב וילע ףשורה ןושרג יר

 בחוסו רזוח העשה תיצחמכ רובעכו זפחנ חילש --- "ןמוזמ,,ל

 ןב אל ,םהה םימיב הלהקה שאר ,ץיבוקרמ שריה תא וירחא

 ויה םירמואו ,תיעבט המכח לעב לבא ,הז ץיבוקרמ היה הרות

 ןוצר תא לטבל לגוסמ היה ןיניידה יכרועמ היה ילמלאש וילע

 .ונוצר ינפמ םיטפושה

 -- והחתפ .ודיב רשוקמ רורצו שק תליבחו סנכנ שריה 'ר

 לע ןוהמיתה אפק רורצה רתוהשמ .קנבה להנמ וילע הוצמ

 למיירטש : (והועדי רבכ השולשה ירהש) בייל םהרבא לש וינפ

 דועב ...םהינפל הלגתמ םתוירטב תוקירבמ תורטש אלוממ
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 לידנמ לש ותומד התארנ חתפבו תכלוהו הלדג תוממותשהה
 המיענב .תעבנו רויחו להובמ ,השרוב לש "יחצנה,, ןרבקה לאוי
 תא לידנמ ,התא ריכמה -- :ןושרג 'ר וילא הנופ תעגרמ
 לידנמו .םתייוהכ םירבד ונל רפסל אנ ליאוה -- ? תאזה הליבחה

 תיב) "קונעידיפ,ה רה הלעמב יתייה הלוע :רפסמ ס'לאוי
 יתרס .חותפ רעשה תא יתאצמ םייחה תיבל יעיגהבו (תורבק
 ליבשב רבק תירכל יתכאלמ ילכ תא תחקל ידכ "הרהט,,ה תיבל
 הנהו -- םירחאל "םיבוטה םייח,ה תא קבשש "ןנימ רב,
 אל .ףסכ תורטש וכותבו הז למיירטש ילא ץיצמ תונפה תחאמ
 םא ,םיעגרה םתואב ינתפקתש הדרח בורמ בושחל יתקפסה
 השעמ ןאכ שי ,ל"ר ,וא תתמ יל וחלשו ילע ומחיר םימשה ןמ
 יכנא ימ ,םיעותעת השעמ הז ןיא םא .םינצילה תכמ קוחצ
 עיבשהל רשפאש השרוב םינויבאו םיינע הרסחה ,ךכל הכזאש
 האיצמב יתזחא !1 םתיב ןובער תא וב רשאבו הזה למיירטשב
 םייס -- וידיל היתרסמו להקה שארה שריה בירל יתזפחנו

 .ורופיס תא לאוי לידנמ
 םידחאו למיירטשהמ םידחא תורטש איצומ ןושרג 'ר

 תופיט יתשכ םה םימאות הנהו -- םתוא הושמו יוגה ןודקפמ
 טימהל תדמעש ךל עודיה :תומהבה הנוקל הנפ זא .םימ
 הרקמב ,רהוסה תיב ןיבל וניב היה עשפכו ךדידי לע האוש

 םיערה ,הדות ןת -- רחא קנב ןאכ היה ילמלא ,רתויב בוטה
 ,ותאדוה תא ףוזנה ליחתמ םגמגמו דעור לוקב .ןושרג 'ר וילע
 החכותה רמג דע ןיתמהל וחור וב דמע אל בייל םהרבא םלוא
 ףופכה והצק תא עקישו וראוצ לעמ ולקמ תא דירוה ,יודיווהו
 ,ודיבש םעזה הטמ גישה רשא לכ לעו ויערכ לעו ושאר לע

 "וקשנ,, תא ונממ ףטחש ,עורזה לעב ,ס'לאוי לידנמ אלמלאו |

 .תימרתה ללש תא ריזחיש ימ רייתשנ היה אל --

 עיגהש דחא לע רופיס ןימ ועמש וז המרד לש הפוסב

 יאנתב הלא תורטש לכונה לש וידיל רסמו הנידמה ןילופמ

 תא איצוהל יוגה אובב :לאשנ הכומה .'וכו הצחמ לע הצחמ
 עידוהל רבכ וא ,וללה תורטשמ ול ריזחהל םאה --  ונודקפ
 ראופמה קסעב לופיטה ךשמה תא הידיל רוסמלו הירמרדנ'גל
 ףסכמ יוגה ןובשח לע ריבעהל הארוה התיה הבושתה 1? הזה

 ולטוה למיירטשה םע דחי תורטשה לכ .קנבב חנומה ונודקפ
 שאכ ונשע לעיו רעובה רונתה ךותל םידוהיה תשמח יניע דגנ
 השרובו -- םהיתובעות לע םלוע יעשר הב םיטפשנש תפותה
 הידוהימ דחא ידיב רשא סמחהמו התאלחמ העש יפל ,הרהוט
 .םימחר עדוי וניאש טפשממ דוחייבו

 (לאומש ונב יפמ רסמנ)





 עשר זיאו - הפוס רובעכ

 םהידוהיב םתידגבו םירגנוהה לע תירוטסיה הריקס)

 (םינמורה םנוטלש ישרויו םייטויירטפה

 ידוהיה בושייה לש ומויק תפוקת
 םירזו םיבר םינודא םיתרשמ םיינמור םיכיסנ
 .  םידוהיה תא הבוטל םילפמ םירגנוהה
 םינמורה ינפ לע
 םידוהיה תבוטל ודחאתה אל הירגנוהו הירטסוא
 לפאה םפוצרפ תא םילגמ ולחה םירגנוהה
 םיכיראתב הינוליסנרט
 שויאל טושוק
 השרובל םיבש םירגנוהה
 *עירב ונימאת לא.





 21 השרוב ןורכז רפס

 -כואה יכ ,תונוטלשה םינימורה לשו םידוהיה לש םבוש

 טעמכ תחא הנועבו תעב השרובל (הדמע המוקמב היסול
 עבמ אללו החמש רכיה אלל התיה יאשחב םתסינכ .היה

 -- החמשהו בבלב קומע קומע היה רתסומ רעצה ,רעצ
 םירזוחש -- "? השוע וז המ החמשלו,, :בותכה :רמוא: הילע
 תומרענ ןיידע םהיתומצעש ,םהיריקימ ןיממושה םהיתבל םה
 םחור בצמו חתרומו עורק םבל .תומירעל  םיקחרמב םש

 אל םיאבה -- םינמורה םגו ןוהמת הכומו רערועמו קוסר
 םדי תא םימשו םה םיסור םהיולמש ,םיחצנמכ םמצע תא ואר

 ובוש תארקל ושש אל םיאצמנה םגו םכרדב עלקנה לכ לע
 עדוי וניא שיאש ,שדחה םרטשמ םע םהיחא ןוטלש לש
 םהל ןתי המ -- םשפנב םסרכל ליחתמ יובח ששחו וביט

 הנש 20 ךשמש "םזינומוק,ה (םהמ חקי המ -- ןוכנ רתוי)
 המ -- םב ולשמי םהיחאש רמאת .ומטשל םתוא ודמיל

 ? םירגנוהה לצא םהל רסח

 ,רפכה תוצוחב הכרענש תייוג הנותח תעב השעמ

 הצרשמו תאזכ תעל ,םכרדכ ,םיצקשה ןיב הבירמ הצרפש
 םינמור םה ףאש םיצינה ןיב דירפהל ינמורה םראדנ'גה
 ,בלח ץצומ -- "יטפאיליפאפ,,) ךתומכש ןלטב :ורבעל וקעצ

 תיישע תכאלמ תא םירגנוהה ןמ דומלל ךירצ תייה (ללוע
 םקשל וליחתה ןוצר ירדענו םילשורמ -- םידוהיה .םולש
 הנש הרבע אל .םמע לב םבלו -- םתדלומ 'רפכב םמצע

 המכ דע השרוב תא תאצל :םלוכ תא התפל תחא הבשחמו
 | .רהמ רתוי רשפאש

 ידוהיה בושייה לש ומויק תפוקת

 יצחו רושעכ השרובב ומויק תא ךיראה ידוהיה בושייה

 תחאל טרפ ,שפנ הב הרייתשנ אלו לילכ הואצי 1960 תנשבו

 םישמחו םייתאמ ןב ידוהי בושייל םימי רצקו בולע רכז --

 .הנש

 וערה אל םינימורה השרוב ייוגש רמול רשפא םוכיסב

 תונשב אלו םירגנוהה ןוטלש ימיב אל ,דחוימב םהינכשל

 -- הב ושחרתהש תוערה .םירגנוהה תפוקתב ,הערהו הבוטה

 המ השענ םירצי יוריגו התסהו ץחלבו ץוחה ןמ ואבוה

 לש םתווהל הלועפ יפתשמ םנמא ויה םעזה ימיב .השענש

 םפכב ןוע אל לע םהל ורזכאתהש ,םינימורה ןיבמ ,םידוהיה

 לש הבור בור לבא ,םיער ושענ םנקתכ םימימ םיבוטהו

 לש םהייוסישו תווה ירבדו התסהל ונענ אל היסולכואה

 ימב יכ ,םהינזאב וליפא וסנכנ אל העשר ישועו םילוועמה

 הגילממה תא םתומכ םילכואש ,וללה םיינעב םתוא םיחלשמ

 איה ןכיה !םהל םירכומ םהש המדאה יחופת תא םילוקו

 תפטהב) רמאת ? הלא םיבוט םינכש םהילע וטימהש הערה

 יאשונמ תחא -- הנבלה תבשה תלח) "הזופופ,ה (האנשה

 תיבל ואובב דבכתנ אל ונתאמ ימ יכו זהמ זא (יוסישה

 ימיב וחילצהשכ הרק ןכ + הז תודומח םחל תסורפב ידוהיה

 "עשר ןיאו -- הפוס רובעכי

 סייגל ,תונערופה השרובב הליחתה ונממש ,עשרה הלינד

 םיניתממו םידמוע רק קשנב םימורגופה טפשמכ םישומח םינומה

 ןמ םייוג תצקמ ודרי ,תוערפ םהב עורפלו םידוהיה לע תולעל

 םנמאו .םהלש" (םידידי) "םיניטעירפ,ה תא וריהזהו :םירהה

 תעש התיה הלודגו הרעש ,המחלמ בישחל ונוכתה םידוהיה
 םיטעמה םידוהיה בוחרב הברה הנוכתה לע םעמשכו ,וז הרובג
 םג ויה .םהיתבל ורזחו הכרעמה הדש תא ובזעו םיברה -ומק

 םג .םהיתבב אבחיהלו אובל םידוהי ונימזה םייוגש םירקמ

 ,םידוהיה לע רזגנש שוריגה רבד עמשיהב ,םירגנוהה ימיב

 םהמע תולעל םושקיבו םהידיב םירכא ידגבו -- םייוג ואב

 .םעז רובעי דע םהיתבב ןוכשלו םירחל

 אובלו תאצל הועזה ימיב םתעד לע הלע אלש לבח דואמ >>
 ,ילאידיא הסחמ ,סורטיפה יתכריבש םירעוימה  םירהה אובחמב

 םילטפהו םיברה םיחישה יזוגאב םמצע לכלכלו םירתסמב אובל

 רב יחמצו תוינמכואהו םיזורטה המדאה יריגרגו םימודאה

 ויה ץיק ימי םימיה יכ ,םימוצע םיחטש םיאלממה םהינימל

 וגמנ תידוהיה השרוב ימי לכב .םאובחמל ברק היה אל בערהו
 :השחרתנ ימשיטנא עקר לע אל םתחיצרש ,.םיגורה תעברא
 ותאיבה לוועמו דז לש ןוממ תדמח -- ותשאו ץרעה ףלוו
 ;םיחצרמל ותיסה תועקרק ךוסכס -- רדנליינ ףלאוו ;עושפל

 ועינה לזג וא המקנ -- "רנקירמא,ב עצובש בעותמה חצרה
 תועיגפו תואכה לע םשו הפ ונעמש םא .גרוהה ידי תא

 השרובבו םידוהי ידימ תוכמ םייוג םג וגפס םדגנכ -- םידוהיב

 םידוהיל לכנתהש הרייעה שאר לש "'גרוהל האצוה,, לע ורפיס

 .והכה ימ עדי אל שיאו

 םינמורה תא "רהט,ל םיאב םניא םירמאנה םירבדה
 םד יכפושו יפאוש -- םהבש לעילבה ינבו םהיעשר -- םללכב

 םימורגופ אלה .םיצאנה םהיערממ תוחפ אל ויה לארשי

 האושה ימיב :תאז המוא ינב לש םתשרומ תא ונייצ תופידרו

 םאטחש ,םהידוהימ (היברסיבו הניבוקוב) תוזוחמ ינש ונקור

 (םתבוטב אלש) םיסורה ןוטלש תחת ויחש היה לודגה

 ןוילימ עבר :ארונה ה"סה ירהו -- הירטסינסנרטל ושרוגו

 בטיה םירוכז .ורזח ףלא םיעבראו וז הלוגל ואצי םידוהי

 תיבב "הרשכ,,ה הטיחשהו יסאי ידוהי לש תוומה תונורק
 .."ע"שה יללכ, לכ יפל הכרענש תשרקוב לש םייחבטמה

 םבג לע ושח עשרה ןוטלש תונש עבראב השרוב ידוהי םג

 ,הלא םינוירב -- "םינאטעיב, ה לש תעשורמה םדי תפונת תא

 -- םידוהיה םע ודדיתהש םיצומה טבש לש םהינב ינב םה

 ,ש"י ישאלאס ררוצה יחילשו םרוע תא הליל ןב ופילחה

 םתכאלמל םיכמוסו םירזוע םהב ואצמ ויניילתו טשפדובמ

 םידוהיה 36 חולש .חצרהו לזגה ,סמחה יללעמב ,תעפשנה

 ונרתח ונכרד יפל ונא .היה םינמורה ידי ישעמ ןבלה תוומל

 רותיחו שופיח בגאו ושטשטל ןיאש תמאה תפישח תארקל

 םידוהיה ינכש ברקב הקוצמה תכשחב רוא תודוקנ וניליג

 .תושקה תועשבו העווזה תופוקתב םיישונא םייוליגו
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 ולפנש תוציחמה

 ייטוש רמאיי אל יליכלו בירדנ לכנל דוע ארקיי אל,

 (ה בל .שי)

 הידוהי תבש ימיב השרובב השקבתנש תוותשהה תדמ

 תודמעמה ןיב ודירפהש תוציחמה תליפנו התמדא לע
 ןיאש םוקמב םתגישה ,םמצע םה םהל ומרגש ,תוילאיצוסה

 תוטעמ תועש רובעב יכ -- וטיגה תומוח ןיב ,םמויקל םעט
 ורייתשנש תועובשה וא ,םישדחה .לד ינפב עוש רכינ אל

 תונשעמ לש ןלצב הבצעמל ונכושש וללה םלוע יללמואל

 הרייעב תיבה םנורכזב לגלגל םהל תתל וקיפסה ,תופרשמה

 םיחרואה ןולמב םהל ושענש וא םירחאל ושעש לוועהו השרוב
 םייתאמכ םינפ םהל ריאהש עיגרמהו טקשה ,םהלש הפיה

 ,השרובו תיחשמל םהילע ךפהנ םדוה םואתפו הנש םישימחו
 ,ישפנ גנועו הבוט חור םהילע חונב ,הביח ךרדב הל וארקש

 התע וליאו "עבוש ראב,, התיה םלוכל אלש ,"עבש ראב,
 סאמש ,סאמנ רפכ ,םהוזמ בזכא רוב "שבוע ראב,ל הכפה
 ,םדא ותיחל הסישמלו זבל םנתיו וברקמ םתוא איקהו וינבב

 .םדא ונגיא אוה רשאב ,םדאו םיקלא יאונש המרמו םימד ישנא

 םייוגה לצא תועדו תונומא

 "ויהולא םשב שיא וכלי םימעה לכ יכ,

 דחא רועמ אל םיחטשה םתואב היסולכואהש רורב

 םישאווא ,םיטוגו םינוה ,םיקרת םייריליא) םיבר םיממעו וארבנ

 םעל ופרוצו ועמטנו ועלבנ דועו םיואלס ,םיטי'ג ,םירגלובו

 המושיר תאז םתעפשהו ועפשוהו ועיפשה ,הווהתמה ינמורה

 תושקהל ןיא .הב םירבדמ השרוב ייוגש הפשב םג רכינ

 םישבוכה םע הרדחש ,ימור תפש החצונ אל תופש לילבבש

 ,שמוסהו שרומה יקמעבו הסיטה תועקבו הבונדה תולפשב

 ימור שוביכמ הז שוביכ הנתשנ המב יכ םהיתואיגו םהירה

 ?היתונושלב העוקש ימור תפשש ,תימורדהו תיברעמה הפוריאב

 דבלב וז אל התפשש הז דובכל התכז תחא הנידמ קר

 אלא ,שבוכה ידיב םהיתוצרא תליפנ ירחא הייח תא הכישמהש

 הפשה -- איהו -- הינש הפשכ םיחצנמה י"ע הצמאש

 לש םנושל התויהב) ,הלש םיבינה רשוע ללגב ילוא .תינויה

 םוקמה ןאכ ןיאו -- העיריה רצקת .(םיקהבומ םידמולמ

 ןוטלשה יפוליחו םייטילופה תורומתה תשרפ לכ תא שורפל

 .ןלצב התסח השרובש תונידמ לע ורבעש תולובגה קתעהו

 תא םיתעל ביחרהל ונבייחש אוהו ונינפל דמע אלמ קוספ

 םימע תולובג בצי, :(רצקל שיש םוקמב ונכראהו) רובידה

 ותלחנ לבח ,בקעי קלח ליבשבש םשכ -- "לארשי ינב רפסמל

 ןיגב :םימעה .לכל לבתה וזב תולובג ביצה ,ה'בקה לש

 -- תויוכיסנו תונידמו תויכרנומ תוצקבש הרעצמה השרוב

 ןורכזה רפס לע ומשריי ןהיתוערואמו תונידמה הנילעת התוכזב

 ןלוכב הדמעו ןכותב התיה הצוחלש ,תידוהיה השרובש ,וגדמלל

 ומויק תא בושייה ליחתה זאמ רמולכ םייקתהל הכישמהו

 .םרפכמ םמצע וקיתה אלו ונממ ושתינ אלו והושטנ אל
 םיטושפ םישנאש ,םינושארה םידוהיה םגש רעשל ןתינ

 ץראה ןמ םמחל ואיצוהש המדא ידבועו למע ישנא ויה

 ויה םימוד (םיטפרקה ןופצמ תודיסחה תרידח ינפלמ םידוהי)

 ; ושע ןכו ואר םהמ ,םמויק לע םתנגה יכרדב םייוגה םהינכשל
 ימיב םירהל םחרבב ,ינמורה םדוחיי לע ורמש "םיצומ,,הש םשכו

 :ר"העהלמב םידוהיה םהינכש ושע ןכ) ,םלובגב םירז אוב
 הידוהי וחרב םיסורה אוב לע -- אוש לש -- העומשה העיגהב

 תובא תרוסמש .רשפא --- (םירהל םא יכ תורסיקה םינפל אל ---

 םיטעמל טרפ ,םימעה םמצע והשה אל םלזמל .םהידיב םהינכש
 לילמתב ועבנש םיבינה םה ךכל םידע) ,םש וראשנו ורשנש

 ואב םיקרותו םיסור קר אל .הברעמ וכישמהו (םהלש ינמורה

 היליבש ,תידוהי-םורטה השרוב .הכרד ורבעו חרזממ
 םייארפה םינוהה ישרפ לש םיסוסה ילגר תוסרפמ וסמרנ

 לימח לש םירטט-םיקזוקה יסנלק וליאו םילוגנומה לש וליפאו

 .שרומרמ ירפכ ךותל תימורדה היצילגמ םידוהי וסינה

 (הידבוע) יידאמ התא יוזב םייוגב ךיתתנ ןוטק,

 םירזו םיבר םינודא םיתרשמ םינמור םיכיסנ

 םכלמש ,ןוכיתה חרזמל םירושאה תשילפ ימיב עריאש המ

 -וליסנרט תוצראל םג הרק ,"תומואה תא לבלבו אב,, בירחנס

 ,ויכלמ ןורחא ידימ הירגנוה תא םישבוכ םיכרותה :הינ

 לע רזכא ירגנוה ךיסנ םיכילממו תווחפל םתוא םיכפוהו
 -ורטפ) ינמור ךיסנל ודצמ קינעמ הז לשומ .הינוליסנרט

 ירה לש דחאה ודצמ הנדורבו ץירטסיבב םירפכ 50 (שראר

 םינמור .ינשה ודצמ ,שרומרמ ירפכו השרובו סורטיפה

 סוניברוק סואיתמ) םיירגנוה םיכיסנו םיכלמב םיאגתמ
 דחא דוועיאוו .הינמור רובע םימחלנה ("ץימאה,, ליאכימו

 רחא ךיסנו םיסורל םעפו םיכרותל םעפ םינומא עבשנ

 השרוב ךרד חורבלו ותוכיסנ תא שוטנל ץלאנ (ןדגוב)

 שרומרמ ירכא לע םירגנוהה דצמ יתדה יוכידה תמחמ

 בל בוט לשוממ :בגא .וז תוכיסנ דסיימה אוהו) הבודלומל

 ,םנימזהו םהל ודסח הטנש םיידוהיה תורוקמב דגוה הז

 השק דואמ .(שרומרמב בשייתהלו אובל שוגארד ומדוקו אוה

 םיינתאה םיכוביסב רדס תצקמ סינכהל וננינעמ אל םג הזו

 -יסנלטה םיפלאה תועקבב ושחרתהש םייטילופה םישותיכהו

 ,םישבוכה יתרשמ ,םיברה םיכיסנל םגו םיטפרקהו םיינול

 תינמורה הרוכמל ויה םינמאנה -- יוהיז םהל תתל השק

 "הלודגה הינמור,, ימיב םנמא אצמנ) -- םבש םידגובה ויה וא

 ,םש עודי רוסיפורפ :וז תירוטסיה היסומולורדנאל לאוג

 הינמורש םילשומ תמישר ךרע "םיצרש רוהיט,,ל החמומ

 לע ביבח דואמ גוויז) "םינמור-וקאד,ה ימימ םהב הכרבתנ

 םתואגו תחא המישנב םיגהנ שבכנהו שבוכה ,םינמורה

 הינמורב ואלימ שבוכה ןאירטו שבכנה סולאבקד .(םהילע

 וימיבש) ןורחאה ךלמה דע .ב"ויכו םילוב ,תובוחר אתווצב

 רסומ ללגב ,הבר תוירזכאב וידימלת י"ע םגרנו "יבר,,ה חצרנ

 הז ינמור דמולמ ."הירוטסיה,, םהילע ףיסוהו (םהל ףיטהש
 תא שרומרמב םידוהיה יבושייב יעדמ רויס רחאל ,הלעה

 (םירתת ארק) םירזוכה יאצאצמ רוזאה ידוהי ,םהש ,הרבסה

 ונירבד םויסל .בויק יכיסנ י"ע םצרא שובכ ירחא םהמ וטלמנש

 הנותנה הריקסב ונל הלגתמה היבוברעל ףסונ םרוג חכשנ לב

 .תיתדה העפשהה איהו השרוב לע

 ,תועדו תונומא לש ןהיתוחור בשמל השרוב התיה החותפ

 ןיב .הילא םיליבומה םיכרדבו םירהל רבעמ ורדחוהו תואבה
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 תויסנכב ןיחבהל היה ןתינ ,הבש םיטעמה האריה יתב

 םיכשומ ןהיתורוניצש תויסכודוטרואו תויטאינוא-תוילותק

 תויטנטסטורפ תוצובק .ברעמה ןמ ןתצקמו םורדהו חרזמהמ

 יפמ םהיתופטהו םהיתוליפת תא ועמש םיקינטובס לש תכו

 רבד עמשנשמש ןייצל יאדכ וז תונמדזהב .םהירבחמ דחא

 ,הגלווהו ןודה ןיבש םמעו םירזוכה יכלמ לש םתורייגתה
 סיליריק ,םיירגויסימה םיחאה ,םיירצונ תורוקמ יפל ,ואצי

 הרטמב ,הירזוכל תיטנזיבה היסנכה תוחילשב סוידותמו

 הלע אלשמ .תורצנה יפנכ תחת םסינכהלו בטומל םריזחהל

 בתכב הבותכה םתרותו םהיבל םכרד וכישמה ,רבדה םדיב

 םיואלסה תוצראב הטשפ ,יליריקה בתכ אוה ,והואיצמה םהש

 םהיתרשמ תאז העפשהמ התקונ אל השרוב םגו -- םתפשבו

 הטניפס,ה ךותמ וארק ,הארי יתב ינש לש (םינוקאיד)

 יליריקה בתכב םיבותכה הילביבה ירופיס תא '"הרוטפירקס

 הפלחוהש רחאל הנש םייתאמכ ,ונימיב דוע ,תינמור ןושלב
 יםימזיואלס, הברה :בגא) .תינמורה ןושלב םיואלסה תפש

 שידייב םידוהיה יתפש לע ולעש םינמורה ןושלב וגזמתנ

 ילוא ,שבתשנש רחאל -- "שדקתנ,, וליפא דחאבו םהלש

 לש דסח,ב קוסעל בדנתהש םדא לע ותולעב -- הנווכב

 אוהש ,תמה יכרצ השוע רמולכ ,"שטאלעמ,ה אוהו "תמא

 רוחב :רמולכ "ןאמ'הרבח,, ןיעכ ."ץעידולומ,ה קפס אלל
 העד יפל) (...ארי וניא םיתמה תא וליפאש ,תח ילבל יושע

 -לעב -- הכאלמ לעב -- הכאלמ -- ירבע ורוקמ -- תרחא

 לע רוא תצקמ ךופשל ידכ ובתכנ הלא םיטרפ .(שטאלעמ

 תספ ול ורותב ,ץלאנ וא ידוהיה תואינ וב רשא םוקמה

 ץלחל ,ומכש יבג לעמ וילטלטימ תא וילע דירוהל עקרק

 : השרובל רמולו וילגר תא רשיילו םיכרד למעמ ויתומצע תא
 .ךיתיוא יכ בשא הפ

 םידוהיה תא הבוטל םילפמ םירגנוהה

 םינמורה לע

 ,תוכשוממכ תופוכתה ,תורומתה ימיבש ,רעשל בורק
 םידוהיה לרוג המד ,וללה תומוקמה לע ואבו ושגרתהש
 ,םייוגה םהינכש לרוגל ,הז לבחב םיבושייה רתיבכ השרובב

 ,היסולכואה רקיע םהו םינמורו םידוהי ,םימעה ינש יכ
 וגהנו (םירגנוה ,םיסור ,םיכרות) םישבוכה יניעב ויה םירז
 אובב םלוא .םשפנל םחינהש וא ,םישבכנב םישבוכ גוהנכ םב

 םיבשותה םג ועיגה ,ירגנוה ןוטלש תחת תיפוס רוזאה

 םהילע ותוסח יפנכ תא שרפ לשממה קוח יכ  ,העגרמל

 .םהמ הקחרוה םילשומה לש םבל ןודז ינפמ המיאהו
 יכ ,םהינכש לע הבוטל םידוהיה ולפוה םיבר םירקמב

 םתבהאב רמול רשפאו םתונמאנב םירגנוהה וניחבה ןחבה

 הביח ,המע ינב לש וזמ הלפנ אלש תדלומ תבהא ,םצראל
 תיחרזאה םתוכזש הפוקתב דוע וזו םימוחת הברהב האטבתתש

 ידוהיל םהל העירפה וז הדבוע .הכרצ לכ הרדגוה אל ןיידע

 ןהבש םינשב םא ,םהייח רודיסבו םהיתולהק חותיפב הירגנוה
 ישנא י"ע ולבקתנו דחא םוקממ ןודז ילשומ י"ע וקחדנ

 רחא םוקמב םהילעמ רס אל םיקולא םלצש ךלפ ירש דסח
 תולהקה .(חבשל םירוכזה ,"םיזאהרתסאה, לש םגוסמ)
 תולהקה הלהתל תועודי .תראפתל תוחרופ וליחתה וחמצש

 (1690 תנשב היגילווירפה ןהב הרמתשנש) ,"דנאלנגרוב,,בש
 -וטואמ וגהנו 1670 תנשמ הניו ישרוגמ לש םנברוחמ ונבנש
 ינחוט,ו םינואג ,הרות ילודג ןכותמ ואיצוהש ,תיתוברת הימונ
 תלוג -- הרטטה ירעו ירפכבש הנפלוא יתבו תובישיו "םירה
 אסכ לע התלעהש 19-ה האמה .הירגנוה תודהי לש תרתוכה
 םעל הקינעה שונא יבהואו תמא ירש ,קדצ יאישנ םילשומ
 ימיב דוחייבו האלמה חרזאה תוכז תא םברקב ןכושה
 לע .החוורל םידוהיה ומשנ -- היכרנומה ןוניכו הכפהמה
 םירפסמ .ינמורה םעה ינב םהינכש לע הבוטל םידוהיה תיילפה
 ואבש ,םירכאה ודרוה ל"גה האמה ףוסבש רודבש םינקז

 ולטוהו תוכרדמה לעמ ,תואכרעה ינפל בציתהל הבישיול
 .בוחרה עצמאל

 ררחוש ידוהיהו "הלתנ, יוגה

 תימינפ תבכר לע יוג הלע הנושארה המחלמה תונשב

 והדירוה ,(ותורכישב) רעדנער-שיקה והארשמ .השרובב

 אטח דעב וילע הנגעתנ םיתעשכו "הילתה,, דומעל והפחסו
 ףא ולתנש םירחאבו ,דלי םנמא ,ש"הוכב וליאו הז קפקופמ

 הפיזנ ףאו רבד השענ אל -- הרקמ ותואב וז תבכרב םה

 ירחא םישופיח וכרענ המחלמה ימיב .העמשוה אל הלק

 קלחש הבוטל םייוגה ולפוה ךכב) םידוהיה יתבב םיטמתשמ

 םינבומ םימעטמ (םהיתורתפדב ללכ ומשרנ אל םהינבמ ןוגה

 סורהל וסינשמ .שלבל תסנכה תיבל םג םישפחמה ואב

 םסחו (םימיל ריעצ ךרבא זא) ץיבוקשומ השמ דמע המינפ

 םכל רוסא הזו הז קוח יפל םהל רמאיו ךרדה תא םהינפב

 ומלענ םירבדו ןיד בגאש ,רורב .תסנכה תיבב שפחל
 ועלבנ םידחא ,םיירוחאה תונולחה ךרדב ימ  ,"םירימט,,ה

 תיבמ םמצע וקיחרה םירדנ'גהו -- תיבה תילעבש "תומש ,ב

 "לופכה רשנה,, לש ןוטלשה יפתוש ןיבש סחיל רשא .םיקלא
 םשאנה ,הב עצובש חצרה השעמב השרוב ידוהיל עדונ וביט --
 .הניוב אלא טשפדובב אל הנינח לביק ,שנענש ידוהיה

 םידוהיה תבוטל ודחאתה אל הירגנוהו הירטסוא

 הדיפקב הילע הרמשו הירגנוה הלביקש תואמצעה תא

 רשאכ : האבה הדוזיפא דיעת ,"רתכ,,ב תופתושה תורמל הבר

 ל''צז ץינ'זיומ ךורב 'ר קידצה לש ונב .לארשי יברה לבקתנ

  לצא וילע ונישלה (שרומרמב ןטק רפכ) אילבידיב לש הברל

 הניבוקובמ בר :ץינזיו תיב ידגנתמ תירגנוהה תושרה

 םינברה ילגר תא קחודו (הירגנוה) שרומרמל אב (הירטסוא)
 שרוי ינבל "רכז םולש,ה ברע תבש לילב :האצותה םשד
 רבדהש אלא ,ורסאל סווטה תוצונ יטושק םירטושה ואב ,ואסכ

 ,ץינ'זיו ידיסח ילודגמ ,ריבע-לדיא 'רל דעומ דועב עדונ
 לואש תב לכימ השעמ יברה םע השעו וימעב לעבו ריבג

 ..ודיסח תיבל -- טלמייו ןולחה דעב והדירוה :דוד םע

 ,אבא תיבל רזחוה אל "ירט,ה יברהו רבדה רדוס םיתניב

 .ותוקלתסה ירחא דע

 םירגנוהה לש םמחל תא םילכוא םידוהיה

 הירגנוה ידוהיל אובל םישחרתמה "םיבוטה םימיה ברע,ב
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 םידוהיה דמעמל הרדגהה םיכמסמה ךותמ העמשנ דוע

 ידוהי ,ונייהד  תוסח ידוהי םה הירגנוה ידוהי,  :םצראב

 -שיטנאה הקדצוה ןמזב וב ; (ידהבויודישד) "לוצינו תותימצ
 ילכוא םידוהיה ינפמ ירגנוהה םעל הנגהה,, איהש ךכב תוימ

 םהל טושוק השאר ארוק הכפהמה לש המוציעב ;"םמחל

 חבישו ותעד הניש -- הב םתוקבד תא ותוארב) "דורי םע,,

 ץורפ ינפל םינש עבשכ םהלש תויטוירטפה תא תסנכה תיבב

 ןימ) "סומזינארוט,ה ןויער הירגנוהב דלונ (1841) הכפהמה

 םיכייש :םיראידאמה םהש (תירגנוה הרודהמב עזגה תרות
 ושבכש םהו ...תפומל סוחיי -- םינוהה) ילוגנומ-ינארוטה םעל

 םצראב םיררוגתמה לכ תא תונפל שיו (הינונפ תא הנושאר

 ירגנוהה .הלשממה שאר זרדזה 1938-ב .םידוהיה תא רקיעהו

 םינשב ;''ידוסי יטפשמ לופיט ןועטה םידוהיה קוח,,ל עידוהו

 תודשב םירגנוהו םידוהי לש םהימד וברעתנ דוע 8

 היכרגומה טטומתהב .םתיבל ובש אל השרוב ינבמ םיבר .לטקה

 ...ורפכב טלוש רחא םע ואצמ ובשש הלאו תיגרובסבהה

 היה הנוש -- הנש םירשע רובעכ םירגנוהה לש םבוש

 לושינ תוריזגו יוכיד יכמסמ םנולקצב ואיבה םה :םתאצמ
 "וצרא תא לזג,ש םעה ינבל אל -- םעזו הרבע ,המטשמו

 רעצ אלמנש ,םעה ינבל אלא ,םינש תורשע יתש הב טלשו

 טקשהו חונה ידוהיה ץוביקה אוה ,השרוב תא םבזע לע

 םלושי ולומגו םהילע עגעגתהו ותביח םהל רמש ובל רתסמב

 ופוסש .םתמדא לעמ שוטינב ,המיחבו ףאב  ,תופידרב ול
 .הילכ

 תא דהא אלש ינשה ףסוי רסיק לע רמוא ירצונ רפוס

 לופיט י"עש אלא ,"רסומה יתחשומ, םהל ארקו םידוהיה
 ס'הרש בייל 'ר) םיליעומ םיחרזאל םכפהל רשפא םהב ישונא

 ונומראל סנכנ םעפש תרפסמ הדגאה .("עשר,, וליפא וארק

 לע תוריזגה ירפס לכ תא ערקו ("הארנ וניאו האור,כ)

 םרט תונמאנ תוכמ המכ: הדירפ תנתמכ ול ריאשהו םידוהי

 ךלהש ךלמב הדגאה תמקנתמ הככ) תוכלמה תיב תא בזע

 אל טעמה תא וליפאו הברה חיטבהש יתחה ןורפע יכרדב

 לעב ,הז ךלמ ימיבש ןייצל יאדכ .תומילשב השע

 תונלבוסה קוח,ו :(ותוכלמ תונידמל) "רואנה םזיטולוסבאה,,

 תוריזג ואצי .(םידוהילו םיטנטסטורפל) (טקידע ץנרלוט -

 שרד ,םידוהי רובע םייללכ רפס יתבל דוסי תחנהו ןותיח
 םעויסב) םהל ןתנש היצפיצנמאה דעב לומגכ הלכשה םהמ

 רּומג לוטיב לטבל,, תיללכ המגמ ךותמ :(ותעיסו גרבמונ לש
 לב ,"ותכלממב הבורמה תומואהו תוצראה ןימ תולדבהה תא

 עבש לטיבש אוהש הלכשהל> בויחהו דעב :וסחי תא חכשנ
 .ןהילע רפס יתב ףידעה יכ ויתוצראב תוירצונ תויסנכ חואמ

 "םירדח,בו השרוב תא הגישה אל -- רפסה יתב תריזג
 "הכולמה טיברש,, ףקותב זועב ךולמל םידמלמה וכישמח הבש

 םתאצמ ןותיחה תריזג וליאו "קישטנאק,ה אוהו -- םדיבש
 תונשב רתסב וכרענ רסוב תונותח הברהו "סורטיפה תחת,,

 לע ,הואג * תצקמב * ,ונימיב ורפיס םידכנו םינינ ."הלהב,,ה

 רשואמה גוזה ךלה הפוחה ירחאלו םהיבסל ואשינש םהיתובס

 .םירותפכבו תורורצבו לוחב קחשל

 לפאה םפוצרפ תא תולגל םיליחתמ םירגנוהה

 0 8 .וט) ייוינופצמ וטבנ ושע (ינפ) ושפחנ דיא,

 1920-ב .היגמור םע .רט דוחיא לע זרכוה -- 1918זב

 החפסנו הרזח 1940-ב .ןראירט הזוח יפל ,הילא הלוכ החפוס
 הינמורל :הבשוה 1946-ב .הניו ביתכת יפל הירגנוהל  הקלחב

 יריא -- הינוליסנרטל עריאש המ לכ .זיראפ הזוח יפל

 תנשמ .היתוזוחממ תחא התויהב ,(השרובל התאו) שומרמל
 ותריזגו םוי לכ יכ ,םינשל רשאמ םימיל רתוי םינומ םיעברא

 אל םלועמ .ונפוה םידוהיה יפלכ קרו ךא -- תוריזגהו ומע

 תמאב התוא ובביחש ,היבשותמ קלח םע וז המוא הגהנ

 םתס םיאב .וללה םינשב ומכ ,ולאכ תונדחפ ישגרב ,םימתבו
 ךותמ :ילאיולו טקוש ,תוסח לוטנו הנגה רסח םעמ םילזוגו

 ירטנמלאה ותוכז תא ונממ םיללוש ,הילשומלו וצראל תונמאנ

 םימעה : לכמ :תוחפ הועהש הז םע ,תויחל תוכזה ,רתויב

 .וז הנידמבש
 ירסחב עושפל םיראידמה םע הברה תוטעמ םינש ךות

 דירחמה עשפה תא ועציבו תיטסידסה םתאנהל םתס ,םינוא

 םיפח ,ףטו םישנ ,םישנא חצר ,םיעשפבש ארונהו רתויב

 תא ושע ןוזפיחבו הגרדהב .המשאו אטח לכמ םיקוחרו
 שמשה ןיעל ,יולגב .ולא שונא ילדח םילפשה םהישעמ

 ביבא יחמצ לש החירפה תנועב ואולמו םלועל םינפ הריאמה

 ינבל :קרו ששו זלוע לכה  ,ץצוגו להוצ לכה ,ץיקה ינצינו

 םד יפאוש םירברבה םינוהה יאצאצ לצב בשויה ידוהיה םע
 ורבע םה .ורהט םצעב םויה תא המרמו םימד ישנא וכישחה

 רשא תא 'םהמ  ולטנ םיבלש-םיבלש :דבכה לא לקה -ןמ

 לואשל ,קדצ שקבל תורשפא םהל תת יתלבל ,םהל היה

 םהב ונמש ,"םיאטחה, תא וליפא .םימחר ררועלו טפשמ

 וגמ אל (םירצי יוריג םתסו התסה תוריחב ימיב) םינמורה

 םיגדו "הנבל הלח,ו "לגיק,ה תליכא תמשא | םהב

 העשה םהל הקיפסה אל ,םירגנוהה ...םימעטמ ינימ לכו

 םירובידה תא וחינה השרובל םתסינכ םע דימש ,םתונמל

 דומעל םהילע  לטוה .םדגנל ךרדה טרי יכ םישעמל :ורבעו

 ןמזמש תיחשמה ןטשה לש וצרא םע תעשפנה תורחתב

 הסישמל םשוכר תא ונתיו -- םדא 'יחבוז ,ןווע ישנא הואלימ

 .תתיחמל םהייחו

  םימלעתמ םירגנוהה םימרדנגה

 ידוהי .ותש םהבש םיגונה םיכיראתה ןוארדל ורכזיי

 תנשב ...םמות -- דעו המות דע -- הלערתה סוכ תא השרוב

 ,תשפדובב  ןוילעה תיבב תידוהיה תוגיצנה הלטוב 0

 תדיגע :תוליחתמ תורזגה ,השרובל םירגנוהה תסינכבו

 רעונה ינב סויג ;ירזכאה  תוחרזאה  קוח "בוהצה יאלט,,ה

 השרוב לש הנוקיר דע םיעשרה תסינכמ ךשמנ הז סויג)

 סחיל םינותנ ויהו םישק םיאנתב ותריש םיסיוגמה .הידוהימ

 ךרפ תדובע .םהילע םינוממה אבצה ישנא דצמ "ירזכא

 -- 1941-ב .(םהב תומש ושע םוקמל םוקממ םילוטלטו

 ךויח ררועמו ילמס םייוציפ םולשת ךות ,תועקרק תועקפה
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 'תוצונה ילעב,, אובב) םידוהיה תויונחב העווז ירוקיב ..המ
 םהירחאו תוהלב תוחירצ דימ ועמשנ תידוהי תונח ךותל

 יתלב ואצמנ,, וללה .תודמו תורושמו םינזאמו תולקשמ תקירז

 הרכהה הלטוב 1942 -ב .(השינעל ולבוה םהילעבו "תונווכמ
 ןתמ אלל תועקפהו היצזיראה הליחתה ,םידוהיה תדב תימשרה
 .םייוציפ

 -- הינלופל "הרז תוניתנ ילעב,, םידוהי ישוריג םע
 םלוכ טעמכו םירהה יגלשב םידוהי הששו םישולש ושרוג
 ץיבוקרמ רתלא לש "יראה ופתוש,, אב 1943"ב .תוומל ואפקנ

 והניעו םירופיכה םוי לש ומוציעב תסנכה תיבל הרסנמב וינבו
 םתאילכו םידוהיה זוכירל תוארוה ונתינ 1944 לירפאב .,וב

 זא ,15.5-ב שדוחכ דעו 16.4.44-ב הלחה הלועפה .תואטיגב

 םידוהיה ולבוה םויל תובכר עבראב ,ץיבשואל שוריגה ליחתה
 םכותבו הגירהה איגל הינוליסנרט תוזוחמ ראשו שרומרממ
 וליפאו תושידאב התפצ תידוהי-אלה היסולכואה .השרוב ינב

 עזעזמה עשפל םמצע ופתישו תוללעתהו היולג תוניועב
 בלצ, תגלפמ הספת 15.10.447-ב .םהיניע דגנל עצבתמה

 םיעבש :טשפדוב לש הרות אב זא .ןוטלשה תא בעותמה "ץחה
 ה"סה .הניול לגרב ןמכייא תוארוה יפל "ודעצ,, םידוהי ףלא

 ףלא 120 םכותמ) הירגנוה ידוהי ףלא 750-מ :דירחמה
 תפותה איגמ ולצינ -- השרובמ םייפלא םהיניב שרומרממ
 .שפנ םייתאמכ ובש השרובל .(ףלא 140"-כ

 (םיכיראתב) הינוליסנרט תודלות הלאו

 הזוטגסימרס הינולסנרטב ריע התיה הנושארה האמב דוע

 .םיכאדה לש םתריב (ונימיב גיצאה)
 הל וביתכהו המור תונויגל לע םיכאדה ורבג 271 תנשב

 תוברקב .הנידמה תא בוזעל ווטצנ היתונויגלו שיבמ םולש

 סולבציד םיכאדה לש ץימאה םכלמו לגלגה ךפהתנ םיאבה

 .ערכוה
 ימע רתיו םיטוג ,םינוהה הב וטלש תישימחה האמב

 .השילפו הדידנ
 הושבכ תירישעה האמב

 .ןושארה ןפטש-ןאוטשיא
 םינמרג טסו ינשה הזיג ךלמה איבה 12-ה האמב

 בישוה ןושארה ולסאל .(זאמ היבשות םיסכאסה םה)

 הרימש םשל הינוליסנרט לש יחרזמ-ימורדה הצקב םיראידמ
 השרוב דע הקימעה םימעה ינש ינב תרידח .תולובגה לע

 .("רעצפיצ,,ה תינמרג הבשומ התיה הבישיוב
 השרוב ךרד םתשילפ ,הירגנוה תא היכרות שובכב 1541-ב

 תופחב ירגנוה ינידמ םויק -- טגיס לע רוצמ ומשו התיה

 .היכרות
 ררחשל ושקבב 1629--1613 (םחל תיב) ןלתב רובאג

 שרומרמ תא קר ליצה םיגרובסבאהה ןוטלשבש הירגנוה יחטש

 קינעה הז דסח לשומ) .םיכרותה י"ע הניבוקוב םע הטלשנש

 .וצרא ידוהיל (1683) תויגיליבירפ

 תויגיליוירפהו םיגרובסבאהה י"ע .רט השבכנ 1691דב

 ושמיש (םידוהיו םירגנוה ,םינמרג) תומואה שולשל ונתינש

 הכפהמה יוכיד ירחא הפוקת התואב .1848 תנש דע יקוח םיסב

 .רט הלביק 1860-ב .הירגנוהמ .רט הדרפוה שויול טושוק לש

 י"ע | החפוסו םיראידמה

 הירגנוהל תיפוס החפוס 1867-ב םינש עבש ירחאו הימונוטוא

 .הילע ףפוח היכרנומה תוכלמ רתכו

 הגיהנמו "תבש ירמוש, לש תכ החמצ 17-ה- האמב
 בוטה וסחי עבנ ןאכמ .ןלתבל ברוקמ היהש י'צעפ ןומיס
 התטנו ארקמה תורוקממ הבאש תויטנטססורפהש ,םידוהיל
 .תוילרבילל

 שויול טושוק
 (בויא) י'דנעי אלו לצכ חרכיו,

 וירבד עמש עיגה םא רוריבב רסמנ אל השרובב

 .ןכפהמכ אלו קהבומ ימשיטנאכ ,םידוהיה ןובשח לע םיפירחה

 קחורמה םוקמהש אל "שומרמ זוחמב דוריה ידוהיה ןומהה,,
 ,םבלב םולטיבש וא םועמש אלש רשפא ,םרג זכרמהמ

 ,לארשי יאנוש לש םהיפ תורמא לכ תא לוזלזב לבקל םכרדכ
 ןושל יצקשמ ינפמ םרמשל לארשי רמוש לש ונינע הזש
 דרמה רבד לע לבא .םישעמ ללכל ועיגי אל םהירבדש
 וחחוש ונרוד ינקז דועו השרובב ועמש טשפדובב זרכוהש

 יממעה רופיסהו תרעוס הפוקת לעכ "טושוק תפוקת,, לע
 םשו ועיגה השרוב דע ויסגלקש אוה םיבר ןורכזב רמתשנש

 הרענ םהילע המירעה ,הכלממבש תינוציקהו תחדינה הרייעב

 ועגנ אלו םהיתונודיכ ידוח תא התהיק התמכחבו תידוהי
 דובכל ורביחש דע םתעד הררקתנ אל ...הערל הישנאב

 תאז ושעש רשפא) .רפע דע וליפשהש ילותיה ריש "רוביג ,ה

 ...לש ותרבחל והוסינכה וב (זעונה ןכפהמה לש ותלפמ ירחא

 והוחירה /  ש"יי והוקשהו / שק והוליכאה ,רלדנסה לארש

 השרובש אצמנ / הקיריל הליעגמ / ...הקיקלב והודבכו / הקיבט

 הבוטה יופכ ,ירגנוהה רובגב הירוטסיהה תמקנ תא המקינ
 תא ריאשהש לעו ותוממוקתהל םכש וטהש םידוהיה ויתימעל

 ורפרפ םהיתופוגש העשבו ,ץרג שידניו לש ופא טבשל וירבח
 לגד תחת דרמה רובג בשי טשפדובבו הניוב םיצעה ידומע לע

 השרובב וצצולתה דציכ .םימי ךיראהו -- הקירמאבש תוריחה

 :הז תעד לק "רובג, לע

 רגת ארק שויול טושוק,,

 רלדנפה לארשי לע

 רכש םיאבוס םהינש התע

 רדרדו ץוקמ קבט זחירי

 '...רמול השוב -- ? 'םיקקלמ,, המ

 םינושאר -- םירגנוהה

 ,הירגנוה דילי  ,ינמרג רפוס םסרפ םינש רפסמ ינפלמ

 ,יבאושה טבשה לש ויתורצ םינתמה םירפס לש הרוש

 תוריזג ,תופידרו תוילפהמ לבוסהו הירגנוהב ררוגתמה

 -אידמה ץראב עטינו עסוהש "רז עטנ,,לכ תוסחיתהו תונובלעו

 רפוסל ול רורבש רחאמ .ילגנומ-ינרוטה םעזגב םיחבתשמה ,םיר

 לש ותרצב רצימ אהיש םלועב םדא אצמיי אלש ,לכל לעמ

 רעטצהלו ,"םבאכ,, תא שוחל ןכומו יונפ שיא ןיאו ינמרג

 לע םירעהו דמע ! הז ןנוחמו חלוממ רפוס השע המ ,םרעצב

 םעה ,םידוהיה לש םבאכב םכרכו םבאכ תא בינגהו ויארוק

 "הירגנוהב ינמרגו ידוהי לזמ שיב,, ורפסבו יחצנה לבוסה

 ונובלע תא עבתיו אוביש ימש ,ותנווכמ חפטמ רתוי אוה הלגמ
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 האלתל םוד חנאייו ולרוגל םג ושארב דוני -- םידוהיה לש

 (לבוסה) ומע לרוגל םג העמד ףטנ ליזי ,וז ץראב םתאצמש

 וליפאש ,הז רפוס ,אוה ןימאמ .טק עגר ובל לא בצעיו

 החנאהו הירגנוהב םיגמרגה תולבסל תועמדה רוקמ ברחי םא

 רוחשה רפסב,, וארקב היהו הצוחה קנזת םרט ןורגב קנחית

 לבס לע תצקמ םג ארקיו ךישמי "הירגנוה תודהי תולבס לע

 לע ורבדב לבא אוה בר קפס ,רבדב חילצה םא .אוה ומע
 הל ןמאנה היחרזאמ קלחל הבוטה תיופכ ץראב םידוהיה,

 םייטנתוא תורוקמ יפל ,ןמיהמ רואית תתל ביטיה "רתויב

 ,האושב ותמוא תמשאמ העמק דירוהל ותמגמש ,רעשל ןתונו

 .ירגנהה םעה תא ,עשפל ילאיצנטופ ףתוש הילא ופרצב

 םינשב ובשיש םינמרגה יגיצנ ינש,, :ןודנב וירבד הכו

 לע חוכיב קלח לכ וחקל אל םירחבנה תיבב 4

 םירגנוהש תוחיכומה תוטלחה טטצמ אוה ,"םידוהיה תלאש

 הרבחל וחריאש םדוק דוע ,תאז השיבמ הלאשב ולפיט

 תכלל םמושמה ץוקישהמ תוצע ולביק םרטו תאז תעשורמ

 ןיא,)) הנגה רסח םע תדמשה י"ע ,םלוע ןינבב קוסעלו ויכרדב

 המע רומגו יונמש הנידמל אלא התבורע תא תתל הלוכי הינמרג
 לצב הסחמ שקבמל ןושאר יאנת -- "הידוהי תא דימשהל

 עוציבל הלולס ךרד הירגנוהב אצמ ןמכיא .(יאדמשאה יפנכ

 ,הירגנוה לע ףכאנש ןונאירט םולש .ולש יפוסה ןורתפה

 אלו םה וליאכ) םידוהיה תפידרל הנושארה הנחתה תא ןייצמ

 רטשמ לש ןבלה רורטה .(הלובגב וצציק וירבחו וסנמלק

 םוחתב סנכנו ךשמנו ךלהש ןושארה דירחמה ויוטב היה יטרוה

 סורמונ,הש ,איה הדבוע .טנמלרפב םייתכלממה םינוידה

 דומלל ,םידוהיה תויוכזב הנושאר העיגפ התוא "סוזולק

 -- הפוריא תונידמ בור תלחנל התיהש ,תואטיסרבינואב

 .הדלונ הירגנוהב

 ומלעתה טושוק ינפל םינש הברה |

 םידוהיה לש תויטוירטפהמ

 תדלומל םתונמאנו םידוהיה לש תויטוירטפהמ תומלעתה

 וימיבש ,שויול טושוק תפוקת תא וליפא המדק תירגנוהה

 תוממוקתהב ליעפ קלח םתחקב רומאכ האישל העיגה

 ימימ תופוכת וכשמנש םידוהיה דגנ תורזגה .היתואצותבו

 .ןוטלשל 1944-ב ישאלאס חצורה לש ותולע םע רמה ןמויסל

 ןדגסטכרבבש ותרואמב ןכשש דזל יטרוה בתכ ןכל םדוק דוע

 לחוה םתדמעממ םידוהיה לושינל םיחרכהה םידעצה,, : ועיגרהו

 םילפטמו ,1938 תנשמ לחה "תרדוסמ,, הקוחתל וקחדנ ,םייתניב

 םג עצבנ ,םשוריגל םימיאתמה םיאנתה ורצוי רשאכו רבכ םהב

 ורצונ ,ןבומכ ,םיאנתהו .("םיידוס םיבתכמ,, יפל) "הז תא

 םימעה ינש ויה ןכש ,1944 סראמב ךיירה תואבצ תשילפ םע

 .ידוהיה םעהמ שילש תדמשהב םיוש טעכמ םיפתוש םינכשה

 םתאנשב םהילע וליפא םירגנוהה ולע תוניחב הברהב

 עפעפל ליחתה םתמטשמ סרא ,םינמרגה לצא דועבש תימוהתה

 ירבד ועמשוה -- ופוריט חוכ םורמל תיחשמה ןטשה תולעב

 ןובשח לע תומבה רתי לעמו ירגנוהה םירחבנה תיבב הנטש

 תכאלמ םג התיה ןכלו ןכל םדוק םינש הברה ,םידוהיה

 .המלש םש הדמשהה

 אוש תווקתב הירגנוה ידוהי םמצע ועשעישש המכ דע

 םירגגוהה לש וז לע הברהב התלעש) םהלש תויטוירטפהש

 םתדלומב םהילע ןגתו םהל דומעתו ס"וס רכות ,(םמצע

 טשפדובב טנמלרפב ןאיבאפ אלעב לש ומואנ אובי ,המודמה

 אלה (הילפהה קוח) הז לוע ונל השענ המל :1838 יאמב

 ימלועל דע היהנ ןכו ונייה ןכ ,םיירגנוה םידוהי ונחנא

 יודיול הבושתה .תאז דבלמ תרחא תדלומ ונל ןיא ,ונא .םימלוע

 .המלשו תילקידר היצטרופיד -- הז יטוירטפ

 השרובל םיבש םירגנוהה

 רירגש תא םינימזמ םיסורה .1940 תנש תא םינומ ונא

 יוניפל םוטמיטלואה תא ודיב רוסמל ידכ הבקסומב היגמור

 20 ךשמ הירוטירטה לוצינ ימדכ הניבוקוב ןופצו) היברסב

 .(ר"'ההלמ יהלשב הכפהמה ימיב היסורמ "הפטחנ,ש הנש

 יזוחל "היזיויר,ה ןויער תגוה הירגנוהב ולחה ןמז ותואב

 הינמור השבכש םיחטשה תא המצעל ריזחהל םידעצב ,ייסרו

 השירדה יולימו עוציב םע .תירגוהה תדלומה ףוגמ םתערקו

 לע התחנוה הנש התוא לש ץיקב הינמור דצמ תיטייבוסה

 ץוחה רטסינימ ץחל תחת) הירגנוה דצמ המוד הכמ הינמור

 רבמטפסב 5-ב .(הניוו םכסה יפל -- הילטיאו הינמרג לש

 םינוהה ךלמ הליטא לש וינב ינב וסנכנ ץיק ותוא יהלשב

 לש תלטובמ אל הדמב ,ינלטקה קשנה םע דחי םידיוצמ

 ץרא לבח .ועיגה השרוב דעו שרומרמ זוחמל ,םידוהיל המטשמ

 ןונאירט הזוח י"פע רסמנ ,הירגנוה ןוטלשל ןותנ היהש הז

 לומגכ לעה תומצעמ דצמ החטבה תובקעב םינמורל ןמרג-ןסו

 בורש ,םינמורה .1916 תנשב םדצל המחלמב םתסינכ דעב

 'םינמורה םהו,, -- םיצומה טבשמ שרומרמ לבחב היסולכואה

 םידוהי רפסמ .ל"נה םכסהה דע הב ולשמ ,ויה םינומדקה

 דחי וטלש םבור .תיללכה היסולכואהמ שילש הויה שרומרמב

 םילשומה תפש -- תירגנוהב םג ,תינמורה ,םינומהה תפש םע

 הביבח רגה תפש הירגנוה ידוהיש אוה עודי רבד .רבעשל

 ללכבש רמול רשפא .הב קר רבדלמ וענמנ אלו םהילע התיה

 וניגפהו המעלו הנידמ התואל ויה םינמאנ הירגנוה ידוהי

 לש םייטוירטפה םהישעמ ורתסנ אל כ"כ .הל הרתי תויטוירטפ

 ,תוכפהמבו תומחלמב הרוסמה םתופתתשהב ,הירגנוה ידוהי
 םתבוח ידי ואצי ,םידוהיה ,םירסיקו םירטסואה דגנ וליפאו

 .תירגנוהה תדלומה ןעמל ברקה תורשב םילפונה ויה םיברו

 ידוהי רתי לרוג םע ךורכ היה םלרוג -- השרוב ידוהי

 בור ועדי השרובב .הירגנוה לש םיינופצ-םייחרזמה םילבחה

 ןוטלש תחת םג הפי ורדתסה םה .תירגנוה רבדל םידוהיה

 תינמור היסולכוא םע ויח זא דעש :רבדל םעטו -- םינמורה

 ןוטלשה תפלחה דע םא :וזמ הרתי .םתפשב םתא ורבדו

 תודיקפה תפש -- תינושלדוד שידייל ץוחמ םתפש התיה

 תסינכ םע וליאו -- תינמור -- היסולכואה תפשו הירגנוהב
 בושב ,40 תנשמ .םידיקפה יפ לע התלע תינמורה -- םינמורה

 חרואל ובש -- השרובל םג אליממו שרומרמ ךלפל םירגנוהה

 ודמע תופוקת יתש .הנש 21 ינפלמש םלולסמל ורזחו םייחה

 םירגנוהה לש וז (שרומרמ לכבכ) השרוב ידוהי יניע דגנ

 וארק ןטייצסנדירפ) "םולשה,, ימי -- ר"העהחלמ ינפלמש

 םיטקשה םייחה קופיסב םוריכזהש (היגלטסונ טעמב אל ,םהל
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 -יליבירפ םהל וקיגעהש ,םיירגנוה דסח ילשומ תחת םיולשהו

 רסיקה לש ותוסחב תיתרבחו תילכלכ תומצעתהל ועיגהו תויג

 .'לסוי-םירפא,, :הביח ךרד ול וארקש ,ףסוי-ץנרפ דסחה בר

 הבוטב ואר םלצא םג םנמאש ,םינמורה לש וז -- הינשהו

 ןיאב םכרד יפל םיידוהיה םהייח תא ולהינו ,רחסמב ליח ושעו

 אלא ,םינשה ןתוא לכ הכשמנ וז תיסחי העיגר .רבד םילכמ

 ,יוסישהו תוסיחה ימי ,תונורחאה םינשה הנומתל וסנכנ ןאכש

 הפירשה -- רקיעבו ב"'ויכו תוחרזאה תויוכזל תוקידבה תוריזג

 השרובב הללותשהש ,הסג תימשיטנא התסה ירפ ,הלודגה

 םהינפ לע וחפסו ואבו ,םידוהיה יתב תיצחממ רתוי הלכאו

 לכ,, רומג ןוחטבב וארקו םירגנוהה תבוטל ףכה תא ועירכהו

 השרוב התעט הרמ תועטש אלא ,יידיבע בטל אנמחר דיבעד המ

 דצמ העווזה יללעמ תא (בוטה םלזמל) וזח אל םה ,םירגנוהב

 ושרח אל םבג לעו "אכלמל אכלמ,, ןיבש םינשב םירגנוהה

 .םימיא וילע וכליה אלו ןבלה רוריטה ןוטלש ישרוח

 עירב ונימאת לא

 'םימעכ ליג לא לארשי חמשת לא,

 םהינכש םע ונתנו ואשנ השרוב ידוהיש ןמזב ובש

 ולטוה -- םייסחי הולש ייחמ ונהנו ץראה ינודא םינמורה

 הבונדה ימימל ףרט ,םיקש ךותב םיאולכ הירגנוה ידוהי םהיחא

 תונושמ תותימב ותמוה וא הירגנוה תורהנ --  הסיטהו

 -- ולא תועזעזמ תועידי רסוח תמחמ ךכיפל .תורחא תוירזכאו

 םיספות םהידיקפו םיראידאמה "םירובג,ה ינושאר וארנשמ

 ודמע ,השרוב תוצוחב םינמורה םהימדוק לש םמוקמ תא

 והשמ ,("הדערב וליג,, תניחב) בחרו דחפ םבל ,םיססהמכ

 ילבמ -- םיחסופ ,םברקב ררועתנ םייגלטסונ םיפוסיכל המודב

 םה םיבוטה -- םיפיעסה יתש לע -- םהידיב הריחבה הנתינש

 ? "תוכרעמה ודדוש,, םתחוורלה ,תורמשמה יפוליח םרובע

 לפרועמה דיתעה ןפוצ המו !םיתעה ונתשנ תמאב םולכ

 םמצע ופריצו םהיפ יחתפ ובחרוה ףוסבל !םהל ,ובוחב

 וקעציו המרב עמשנ םלוקו תשעוגה םייוגה תלהקמ ,"הלהקמ ,ל

 "'םינייא,,ה רתיו ,"יתרוה רצועה ןייא ,ראידומה ןייא,, :םה ףא

 -- םכדיב וננה :רמולכ קרפה לע עגר ותוא ולעש םימויאה .-

 ותביח קלסי אל ה"'בוקש ויה םיחוטב יכ ,השעי ויניעב בוטה יהו

 ביוא לכ ינפמ םהילע ןגיו ומולש תכוס שורפיו םהילעמ

 .םקנתמו

 םרבעבו םתסינכב םירגנוהה לש םהינפ ילבקמ ןיבש רורב

 םתחמש תא וריתסה אלש ,םידוהיה םוקמ דקפנ אל השרוב תא

 םילייחחש אלא .םיבוטה םימיהמ םהל םירוכזה םיחרואה הארמל

 תלהצ תא םתוארב ,הנחמב םירגנוהה םע ואציש  ,םיידוהיה

 םיזמר יזמרב םהל ובינגה ,תיטוירטפה םינפה תלבקב םהיחא

 םהירבדמ עמשנו םאובב םיחמש םהש הלא לש םביט לע

 "םימעכ ליג לא לארשי חמשת לא,, :איבנה לש הרהזאה ןיעמ

 ,םירכוז םתאש וללה םניא םה .םכתחמש הניא םתחמש --

 םכישעמב ןיריהז ויה .הדבתגש יאולהו -- םתעדל וקיפסת דועו

 | .םכדעצ ןיכי 'הו םכלעפב ולקשו

 ורהימ אל בושייל וסנכנש םירגנוהה ינושאר םנמאו

 ךרה םרשבב ץעניהל ןידיתעש ,תונונשה םהינרפצ תא ףושחל

 לש םינמיס וארה תונושארה םיגשה .השרוב ידוהי לש

 טא-טאש אלא ,"םוי דלי המ,,ל החותמ היפיצו רדסו העיגר

 וצצ םיווצו תוריזג :הפרט לע ןהב המייאב ,היחה ינש וקיהבה

 קצהל שארמ העובק הרטמו הרורב המגמב ,םירקבל םישדח

 ,תויונח ,הקשמ יתב לע .םידוהיה לש םלגד-ידעצ תא רצהלו

 "ירא,,ה ףותיש תבוח -- ב"ויכו םיצע תריסנל  תשורח יתב

 טבש יאצאצ םירגנוההש ,רוהטה ,ןוילעה עזגה ןב רמולכ)

 ורבע אל םא ,םהילע הלח ,(וילע םינמנ סחיה יליצא ,םינוהה

 הריזג .םהילע ףפוח םמש םייתניבו .ירמגל םתושרל ןיידע

 דעו םיחפוסמה םילבחב םידוהיה ישאר לע הכתינש הרומח

 אקנומ,,ה) הדובעה אבצב תוריש תבוח איה ,העיגה השרוב

 אל םיאנתב ותריש הלא םיסיוגמ .תוצלפל עודיה ("סאָס

 םהילע וליטהו םהל ורזכאתה םהילע םינוממהו דואמ םיישונא

 הבראש םוקמ לכו ,םידבעבכ םהב ודבעתשהו ךרפ תודובע

 .אבצה ינפל ץולח םרבעב םפוגב םישקומ תודש יוניפ) הנכס

 יחא הלחו םישונא םיעצפ עצפנ וללה תוומה ידעצממ דחאב)

 וירבח דצמ תיאופר הרזע ול שיגמ ןיאבו לשיפ-םירפא

 ירוחב ולבוה םשל ,(הרוהטה ותמשנ תא חפנ -- םיללמואה

 וצר ךכבש ,םירמוא .רעונה ינב בטיממ הנקורש ,השרוב

 יקוח .וקתשלו םידוהיה לצא ילאיצנטופה חוכה תא לרטנל

 אובב המילא תודגנתה עונמל ועבקנ הצמשל םיעודיה גרבנרינ

 תויטילופ תויוכז ,השרובב םג הכלהכ םתיבמ וקיחרהו הדוקפ םוי

 .םעז ימיב ולטוב וא ולבגוה ןוצר ימיב םהל ונתינש תויחרזאו

 תפדור הריזג :ויה םוי לכב םישעמ -- קסע יתבו םיסכנ תעקפה

 תוכז תקידב ,ונייהד ,תויצארטסיגירה -- ןהבש הארונהו הריזג

 םשאר לע הדריש הידגרטה תישאר התיה וז הכמ -- חרזאה

 .המצע ינפב ןוסאו תועשר תעבוקו

 רכזנ ,הירגנוהב גהנוה אל םעפ ףאש ,הטיחשה רוסיא

 תולילע .םילגע טוחשל ידוהיל רוסא :ולחה םילגעבו השרובב

 םינוונחב תויולכנתההו םוי ידמ  ודלונ ,,םידוהי יעשפ , לע

 ,תויונחב תרוקיב ךורעל "'תוצונה ילעב,, וסנכנ ךאשמ .ופכת

 תולקשמ וליחתה -- לקשמבו הדמב לווע השענ אל םא

 םיארפ תוקעצו תונולחהו תותלדה ךרד ,הצוחה םיפע םיינזאמ

 םהל םידנה םיבשו םירבוע ישאר לע ומלהו םהילא וולתנ

 .םתבשמלו

0 





 הלודגה הפירשה
 (חל ומדקש תופירש)
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 אל ,היתב .הדסויה םוימ השרוב התנמ רופס ןיא תופירש
 יתלב ץע תורוק ויה םייונב הינינב ינושאר .ויה ןבא יתב
 .(םייוגכ -- םידוהיכ) םייעוצקמ יתלב םיאנב םהינובו תועצקוהמ
 -ופילק ופלקתנש רחאל רעיב םהיצצוק די תחתמ ואציש יפכ
 תועצקמב ןהיתוטילבו הרוקב הרוק ובלשנ ןהיתויוזב .ןהית
 .ןהיתועבצא י"ע תובלושמ םידי ןיעכ וארנ םיתבה

 ,רמחב םיקדסבו םיקבדה ןיב ומתס אל םא הזכ תיב
 השענה תא תוארלו םיתבה ךותל םיכרחה ןיב ץיצהל היה רשפא

 וכראתנו תורוקה ועברתנ ,הינבה תכאלמ הרפוש םימיל .וב
 םיספות וליחתהו -- םיאנבה וחמתה ןמז רובעכו -- תונולחה
 והבגתנ תותלדה םגו םיתבה תוריקמ רתוי םילודג םיקלח

 םתעד וביחרהו ופיתנו וברתנ םהיטיהרו ופסונ םירדח ,ובחרתנו
 םג רבכ הנכוה ,הינבה םע דבב דבש אלא .םהב םירגה לש
 הגאדה תמחמ המת אל הריציה תחמש תוטושפ םילמב .הריתסה

 תווקת וב תולתל ןיא ץע לש ותויה םצעש תיבה לש ומויק לע

 וא ,הנבנ רשא תיב :השרובב םיתב ךרד היה ךכ יכ ,תובר
 רבע וא הנבנ (ויקלח תקירפ רחא) םוקמל םוקממ רבעוה
 והוצבישו והושדיח וירייד .ונועמב החמשה תא איבה ,השוריב

 ריקב קיר םוקמ וריאשהו ויתוזוזמ תא ועבק ,והוללכשו
 תורהנ לע םש ועבשנש העובשב הווצמכ ,ןברוחל רכז ברעמה
 שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא ...ןויצ תא םרכזב לבב

 ...יתחמש
 תרוצב אובתו -- תיבה לש וילתכ רחא הדמע תונערופה

 לע תלדו ןולחו ריק ,תוחפטה דע דסמהמ ותלכאו הצרפש הריעב

 תונושלל ףרט הלא םיתב הסישמל ןתנ ימ ,וגגו ויטיהרו וילכ

 הינבה לש יביטימירפה ןונגסה ןתנ ךכל הביסה תא -- ? שאה

 וז הבורא .םיתבה תוגג לע תונשעמ ויה אל בור יפ לעש

 ןשעה תבוראבש רוחה דע םייריטהו רונתהמ התיה הכושמ

 היה וילע ןעשנ רונתהש תאז הציחמ .ריקה יבעב העוקשה

 אלא ,םינבלמ וא םינבאמ וב תרבוע הבוראהש קלחב תופל

 םיצעה ןיבל ןניבש קחרמה לע רתויב ודיפקה דימת אלש

 הבוראה יפמ ולעש תובהלה םיתעלו ןשעה .םדצל וחנוהש

 .םהמ יושע גגהש ץעה יפער תא שבייל וקיפסה ,ןוילעה ללחל

 ןיב וזחאנו םיקדה םיפערה ימורמל אשיג דחא ףשור ץוצינ

 חילש ותושעלו וריעבהל ידכ 'היה ויד -- םהמ דחא לש ויקדס

 ורבחל ורבחו ורבחל ושא תא רסומ רחא ףיחש .הרעבה רבדל

 :התראפת ויזבו הרדהב הלולכ ךינפל תיאשרוב הפירש ירהו

 תרטע .םיעבצ ללשב ראומ תיב רטוע ,םירוא עפוש עפושמ גג

 ץפנ לוקב םילועו םיליפעמ םיפשר ,תוהוגנ ילתלתו תרעוב

 ץמרו םיציגל ררופתמו הוחתשמו ערוכ ופוסו םינזא שירחמ

 תחנאו רבש תקעז םידי תוכירפ ,תוריקה םג םיסרוק ותאו

 ינפ תא םיסכמ םיבהבהמ םידואו רפא תומירעו םילשונמ

 לחואו ןנאש הונ וילע דמע תוטעמ תועש ינפלש םוקמה

 .םיחטבמ
 ליל : הינבמ השרוב הענמ אל הלאכ ןיע יביהרמ תוזחמ

 ,תורוא ימיב םילבוט תורזמו םילזמ ,םיקלוד םיבכוכ ריתע ץיק

 די תטשומה הפירשה תיבל הלעמלמ הגונ יצצונ םיחלשמ

 השרוב יתב

 (די זמ היעשי) ''ימתפרש שא שקפכ ויה הנה,

 לש שא .הטמלמ תובהלש יביבשו דוקי תועבצא תקושפ ,םיחא
 תואריהבו ,ריאי םויכ הלילו -- שדוק לש שאב תגזמתמ טוידה
 םהגנ םיפסוא הלעמ יפרש ,עיקרה יתאפב רחשה תלייא
 העמדש ,ההוב ןיעב םיקבוחו םרעצ םישבוכ הטמ יפורשו
 הרעבתה יחתרב ,הברח אלש העמד לש התוצקב הזחאנ
 שאה זוחאב היהו .תודרחה ליל ןושיאב םפכ יעיגי הלכאש
 תא גלש הטעמ ףוטעב ,ףרוחה תולילב תיבה תונפ עבראב

 ללותשהב דוקיה ילג לש םצחל לומ וחכ וב דמע אל ,וגג
 חלודב לילל הלילה יהיו והוסמיו ויקלוד ירהוד בלב ףוריטה
 תרטעב רזנה-ימהשכ ץצונתמ גלש לש ונבול -- ןבלה ףושחמ
 םניאש ופשנ-יבכוכ .םייתעבש ףייו הלילה רדאיו םיכלמ

 םילכאמו םילכמה ףשר ינבל הלוכתה םתצבשממ םימזור םילכ

 םליח םבזעב םישאונ םיפוצה ,שוגא יללמוא לש םפכ עיגי
 ,תוסרוקה םתיב תורוק לש ןרוא דגנכ םיממחתמו תובהלל

 רוחצה יבחרמ תא תוטעמ תועשל ההיגמ הרהנ .ןורחא םומיח
 ,רחש יפעפע קחשה ילושב עוקבבו ריהב לפואב םייוטעה

 ילתו תחתמ םידואה יביבש ךועדו לעממ הלילה תורואמ םיבכ

 ידבוא םיבצנה םיפרשנה ילגרל םיללוגתמ תוממוע םילחג

 הלאשו ברח םמלוע תא םיאורו ןשדה תומירעל ביבסמ תוצע

 "?ירזע אובי ןיאמ,, :םירהבתמו םיכלוהה םימשל החולש
 ול אצמו שקיב לרוגה ,רבדמ בותכה דיחי תלפתב ןאכ דע
 .הנטק הפירשל השא לילכ הלוע והלעיו ונברק תא הנש ידזמ

 תיב םיששו האמ דקומה לע ולע הב ,הלודגה הפירשב םלוא

 םתעווש לעתו םיבר תלפת תאז התיה -- םייתעש ךשמב

 ץרא יספא דע עמשנ םלוקו "אוה הלכוא שא יכ,, וב רמאנל

 .לבת תוצקו

 השרובב הלודגה הפירשה

 -- ץ"רת זומתב 'ח ,תבש ברע ותוא לש ורקובל דע

 םלועב העודי התיה אל השרוב -- 1930 ילוי שדוחל העברא

 טרפ -- רכינ היה אל לבתה תפמ ינפ לע המושירו בחרה

 ירתב ןיב תורתתסמה תויובח תודוקנ שפחל קימעמה ןייעמל

 -- שרומרמ זוחמ לש םיעובקה םיבשותלו םיטפרקה ירה

 -- םיקוחרהו םוקמ תברק תאפמ םיבורקה ,םידוהיכ םייוגכ

 תבכרה עיגהב ירהש ;הבש תיפוסה תבכרה תנחת תמחמ

 .השרובמ תבכרה האב :ויה םירמוא שרומרמ חרזמ ןוויכמ

 .השרוב התיה הממודו הטקש ,תלדבומו העונצ הרייע

 הדצמ התוא תוקבוחה תוקירומ תומר תועלצ ןיב תענטצמ

 -  דוקדקה יחורק םהיסכרו םירעוימ םירה תודרומו דחאה

 תודש ,םיחרפ תונג ,קרי ינג ךותב תדקרפתמ ;ינשה הדצמ

 -- םהינימל רב יחישו ירפ יצע םילדגמה הערמ תומדשו תחש

 ץוחמש םדאה םע ,טעמכ ,הל ןיא רבדו חמצ הלוכש הרייע

 "שרומרמ,, אירקתמד זוחמה לש וכראל תחתמנה האנה העקבל

 "שורמ-רמ,, ירבע דוסי הז םשב ואצמ שורדה תא ןיבבחמה)

 ראב,, ,הדוהי בגנ ריע תא וליג "השרוב,,בו התוינע ש"ע --

 -- "עבשראב,, ואטיבו ירקה תא ושביש םיבר ירהש ,יעבש



 השרוב ןורכו רפס 2

 אלו הל שחכתהש דחאל טרפ) םירמוא ויה ,רעוועשראב ינא

 .(השרוב םוקמב ץיבונר'צ תא ול "רחב,,ו ,ותודלי שרעב הדוה
 -תפתמ ןכרדש העקב תונבל תפעתסמו העקבה איה תכלוה

 ,חלודבכ םיכזה םהימימ תא םיקשקשמה ,םיגלפ םיגלפ םיל

 םדאו המדא םמרזב םיקשמו םימרוז ,ךפכפו ךולה םיכלוהה

 םתוא םיכפושו םיאיבמ ,הברעמ םה םיכשומ -- םרתיו המהבו
 םתאיבמו םתכשומ הדצמ איה .הכוראהו הלודגה הסיטה ךותל

 .הבונדה הכאוב

 התוינומלאמ תאצוי השרוב

 ,רשויבו םותבו טקשב הישעמ תא השוע השרוב דועב
 שערה ילוטנ םילדהו םישקה הייח חרואב התכל העינצמ

 הצברמ הדירחהש ארונה רבדה שחרתה עתפלו --- הלומההו
 ןח תרייע לש יומסהו עונצה המש .הלש טקשהה תולשמו
 ןיאש הדמב םלועב םסרפתנ העבטו הלעו עקב -- העודי יתלב

 התויונמלאמ תוטעמ תועש ךות האצי השרוב :הנמיה הלעמל

 תונחת ,םלועה ינותע לכ .ולוכ םלועב םילג הכה הנוסא עמשו

 ,הארונהו הלודגה הפירשה לע ועידוה העורת יעדוי לכו רודישה

 הלכאש תידוהי הרייע הדקפש ,תדחוימה תועמשמה תלעב

 ,םנואו םנוה ,םהילטלטימו םשוכר לע היבשות יתב תא התלכו

 םהילעבו תוברח ייעו רפא תמירעל םתכפהו םיינעו םירישע לש

 .תולדבו ינועב ,לכ רסוחבו םוריעב םראשיהב םדא ינויבאל ---

 הלזמו -- הפירש הפירש

 ויה רבכש םיחיכשה םירבדה ןמ ןה אלה -- תופירש

 היתונכשו "הרומעו םודס,, זאמ .וזמ תולודג ףאו ,םימלועל

 הברה ופרשנ -- םימשה ןמ שאו תירפג ןהילע ורטמוהש

 -- םדא ידיב -- ימו םימש ידיב ימ ,תורייעו םירפכ םירע

 השרוב תולעב ררועתהש שערה ןמ תיצחמ וליפא םק אלו

 אלא (םימעפ המכ הז הפרשנ המצע השרוב ףא) תובהלב

 הריעב לש הכרדמ .תופירשה ראשל וז הפירש המוד הניאש

 םיניבל ילת ךותמ םירקדזמ םיכורח תוריק הירחאמ ריאשהל

 הלקמ רפאו םינשע םידוא חירש ,הבהל ילוכא םילכ ירבשו

 לש ושפנ תא אלממו ףאה יריחנ ךותל לחלחמו םהמ ףדונ

 .ןואכדו שואיי םדא

 עיקבה הכ דע עודי היה אלש שדח חיר ,וז הפירש ןכ אל

 דיערה םג אלא ףאה יריחנ תא קר אל תיתרמו עפעפמ ליחתהו

 שפנה לע הרשהו ןוהמתו דחפ ,הדרח והאלימו בלה ימינ תא

 ץבצב ,ותעדי אל השרובש ,ימשיטנא חיר :הגאדו תובצע חור

 ברע לש רקוב ותוא ופפילו וכחילש שאה תונושל ךותמ הלעו

 .םידוהיח יתב תא תבש

 אלא היוצמ הקילדה ןיא,, : ונינש אלה השרובב ויה םיהמת

 הל המ -- ןכ םא (:טיק תבש) "תבש לוליח שיש םוקמב

 ? הב וצרפ המ לשב ? תוברה תופירשלו

 תישילשהו --- תופירשה יתש

 קיציא 'ר תיבב הלחהש הלודג הפירש הצרפ 1907 תנשב

 הרצע םש ,רשגה דע (80-כ) בוחרה יתב לכ תא הלכאו רעפייל

 .םימה

 עגפו ץיבובייל המלש 'ר לש ותיבמ ץג אצי 1923 תנשב

 התליכו הנכשה הלזי'צל הרבע הריעבה .תובהלב והלעהו וב

 ץע,, ני'כהיב לע םג הסח אלו ,םילדה תונכשמ ,בוחרה יתב תא
 תרעסב קדצה רג םהרבא הלע וז תבש לילב ; (ןשיה) "םייח
 אל ,רתוי הלודגה הפירשה --- 1930 תנשבו .המימשה תובהלה

 ."התלודג,, ,הימרוג םצועב אלא היתב רפסמב

 הפירש --- ופוסו חצר ותליחתש השעמ

 קילאפ דוד ידוהי טנדוטסב ינמור טנדוטס הרי 1926 תנשב
 : חצרה תביס .וגרהו -- ץיבונר'צבש הטיסרבינואה תונורדסמב
 תונייטצהב רבעו וידומילב חילצהש ,ויבאמ םותי ,הז םיינע ןב
 ,ןחובה רוסיפורפה תא לאששמ ."לפוה,,ו -- תוניחבה לכ לע
 רתוי תעדי .א :והנע -- תוביס יתשמ -- !לשכנ המ לשב

 .ידוהי התאש ינפמ .ב ;םירחאמ

 רטסו וחורב טלש אל ותמשנ םוהת דע עגפנהו בלענה דוד

 ונובלע תא העבת טשרקובמ האבש םיחצרמ תעיס ,ודמלמל

 הניבוקובבש גולפמיקב .דימתמה םותיהמ עשורמה דמולמה לש

 לש יסראה םרוגיטק הנמתנ םרוגינסל .םדגנ "טפשמ,,ה ךרענ

 '! הניתשלפל -- םידוהי,, התיה ותמסיסש םהה םימיב לארשי

 דרטנ ; םידוהיל ותאנשב הצמשל עודיה אזוק רוסיפורפ אוהו

 ןעמל "קדצה,, םוקמל דריו סאי ריעב ול םיקהש המטשמה ןקמ

 םינמור תבשוימ התיהש הרייעה .םיעשרה השעמ תא קידצה

 תולשפומ דב תוצלוח ישבול םיריעצ עתפל האלמתנ םידוהיו

 לכמ וצבקתנש ,תועווז חיטבמ ימואל שובל -- םיסנכמל לעמ

 רזג אצי םא :םהיפב תוארונ רשבמ םייאמ לוקו הנידמה יוצק

 אל הרייעה ידוהימ דחא ףא -- הבוחל םימשאנה לש םניד

 .םייחב ראשיי

 ללעמכ ראותו ידוהי םד יכפוש השעמ "רהוט,, הפוצמכ

 .םירובגכ ולבקתנו םיפח ואצי םידזה .קהבומ יטוירטפו ימואל

 םשב טנדוטס היה םהלש רבודהו םיללוהמה "םיאוריה,,ה דחא

 תודוה ול דעונ "ריהזמ,, דיתע -- הז ץמוח לוועמ .אלינד

 ורבעשמ :השעמה היה ךכו ...השרובב -- תעשפנה ותלוכיל

 ןויסנ לעב אלינד ,םינוירבה שארו חצרה לש "שבדה יחרי,,

 הדובע רסוחמ "רייתשנ,  םידוהי תפידרב החמומו עשפב

 עלגה הנהו ןרובע הדובע םוקמ שקבתנו ימשיטנאה ועוצקמל

 שקבמה עודי יתלב ,חדינ םוקממ םיטנדוטסה דוגיאל בתכמ

 .הלינדב םהיניע ונתיו (הער) תוברת ינינעל החמומ ךירדמ

 -- "תוברת,, ינינעל החמומה חלשנ םשלש םוקמה םש

 ושמיש םהינשבו השרובב ויה הארי יתב ינש .אוה השרוב

 םהילע ופסונשמו .םיסכודותרוא ,ךרד ירשיו םינימאמ םירמכ

 ,ונאירדוק לש ושרדמ תיבמ ,םהירמוכו םיילותק -- םינש דוע

 תבשל ולכי אל -- ויה ,הצמשל עודיה "לזרבה רמשמ,, שאר

 ריעש תעב -- תונווע תחילסבו הליפתב קוסעלו םידי קוביחב

 םיליחתמ םינינעה ןאכו .םשפנ יאונש ,םידוהי האלמ םתלועפ

 חתפנ םע תיב :םדא יעשרל םייוצרה םהיקיפאל לגלגתהל

 יפלא תב איסולכוא (החרזמב השרוב י"'ע רפכ) "עידעפער,ב

 -מהו רואנה םכירדמ לש והיפ אצומל םיכחמ םימימת םירכא

 הרידחמהו העודיה תצהוגמ םירכא תשובלת ותשבלתש ,םסרופ

 .ידוהיה בלב תודרח
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 םהירוענ םישדחמ "םיניבה ימי,

 ימי, השרובל ורזח -- עובשב ןושאר ימימ דחאב

 תחאה ודיב בלצ קיזחמ אלטציא ףוטע רמוכ :"םייניבה

 ,סרק בלצ דונע ,אלינד -- ונימיל ;הינשב הליפת רודיסו

 רופיסב .העיגרבו תחנב רבדמ -- ויפו המטשמ ידיפל -- ויניע
 טטצמ אוה הילביבה תא ,ותחיש םעונ תא ליחתמ אוה טושפ

 ינשב, השעמ לאומש רפסמ :הנשיה תירבהמ אקוודו --

 םיחכונה "..שר דחאו רישע דחא ,תחא ריעב ויהש םישנא

 םיבציתמו דאמ םינהנ ,הנושארה םעפב הז רופיס ועמש ילואש
 .רישעה י''ע ישונא אל ,ירזכא ןפואב לצונמה ינעה דצל דימ

 לשמנה אב ןאכו .הרטמל תעלוקו התיה הזע המשור המדקהה

 הרק ןכיה תעדל םכשפנ תא שיה -- רחא ירמגל לוקבו --

 אוה .השרובב ,םיסקמהו הפיה םכרפכב ,םכברקב +! רבדה

 תא שרפלו ותנווכ תא ףושחלו שחנל תוהש םהל ןתונ וניא

 הנופ ,והיפ ירמאל םיקותרה םיניזאמה ןמ דחא ןימזמ ,וירבד
 לאושה אוה ,רעצב תופתתשהו הבהא תעפוש הלאשב וילא

 -  המב - 1!הגילממ -- ?לכוא התא המ :בישמה אוהו
 ,יאלאמ תפ -- ךתפ .המדא חופתב ,םושב ,לצבב ,ץומח בויסנב

 ןמושב לבוטה "רחא רבד,,ה תא וריכזמ וניא אוה) ץעכ שבי

 (רישע ןיבו ינע ןיב הנשה תומי לכ וללוזו ואלוצו וכתוחש

 ידוהיה לש ולכאמ והמ ,עדת םא ,יל דגה ,רקיה ידידי ,וישכע

 -- עדת אל םא ,תאזה הרוחסה ןמ ןאכ שיש יל המדנ ! ךנכש

 רקב רשב ,רחבומ םחל ,(הזיפופ) תונבל תולח :ךל הלגא

 האמחו הדבזו תנמש ,םיעט לגיק .רקבהו ןאצה בטימ ,ןנער

 .המיחו ףצקו םעז הלעמו ךישממ הלועו ךישממ אוהו ...הניבגו

 ? שרה והימו ! ידוהיה -- ? רישעה והימ םיעדוי רבכ םתא

 .'וכו ,'וכו ..םככותבו םכלצא הרק השעמה .ינמורה םע ,םתא --

 הבישיוה ימימ ךלהתהכ -- םרדסכ םירבדה וכלהתה ךליאו ןאכמ

 תוליהק ליהקה אלינד .םויל םוימ וברתנש האנשה ישגפמ דיל

 אל ךיא :םיממותשמ םייוגה .ויעמושב ותמהוז ליטהו םיברב

 !םימיה לכ םהל השענש לוועל בל ונמש אלו הז לכ לע ונעדי

 םייפנכ תוחימצמ ,ברח תורקדמכ תואובנ ,םימיא וכליה תועומש

 ברע ,תוחור רועס תובע אל רקובבו ...ריואב תפחרמ הנכסהו

 יתבב םיללפתמהו ןהיתולח תא תועלוק תיבה תורקע -- תבש

 םוי לש ריש האנהב ןיארוק ,םפאל רדוח תבשה חיר -- תסנכה

 תונולחב תולוע ;"שא,, תולוקו "...םיבר םימ תולוקמ,, םיננרמו

 ויפכ יריציו םישטננ םיתבה ,םינקורתמ הלפתה יתב .תובוחרהמ

 יתב לע .תדקוי תדוכלמב הדש ירבכעכ םיצצורתמ ה"בקה לש

 חורב םיפעומ םיפשור םיפער ,שא לש לובמ ךתוה השרוב

 וערכ וסרק דבלב תועש יתש רובעכ .תיב ירחא תיב םיזיחאמו

 ימש תחתמ הדבאו טעמכ ,השרובו םהיתחת םיתב םיששו האמ

 .'ה

 םייסו התסהב חתפ :הפוצמכ םינינעה םילהנתמ הרואכל

 .רד לש ותיבמ האצי שאה ןכש וז החנהל םידי שיו --- התצהב

 ידוהי םירצונה לש םאפור) םירציה יוריגל אשונ היהש ,ןומולוש

 בוחרה םוקיעל העיגהש דע תיבל תיבמ הגלדו האצי שאה .(אוה

 .הרצענו -- ןוילעה

 וצר אלו םניד וקיתמהש הלאכ השרוב ידוהי ןיב ויה לבא

 אוה הרקמ ,רבדה אצי 'המ :ורמא יכ קפסמ ,שאה לע ךרבל

 חבשב ורביד םירחאו .היתומדוקל וז הפירש התמדו ,ונל

 םירזוע אצמ אל -- ועשפ תא ןגראל אלינד תוצרבש : םייוגה

 אל ערופהש אלא !אל -- עושפל ,ןכ -- עומשל -- השרובב

 .ץוחה ןמ םיריעבמ איבהו שאונ רמא

 הלעה אל ,הראמ-הדרואב ,ןכמ רחאל ךרענש טפשמה

 םתמשא לע תוחכוה רסוחמ "וררחוש,ש םידוהיל טרפ רבד
 םישחובלו תרושקתה ילכל הרסמנ רובידה תושר .היצקובורפב

 הקדצ תודסומ ,ולאשו ואב םיאנותע ,ומק הריקח תודעו ...םהב =

 .םדיל אבה ןמ ואיביו ובדנתה שרומרמ יבושיי ,תויבגמ וכרע

 לעפמ שארב המצע הדימעה ,היראמ ,הינמור לש םאה-הכלמה

 תוברל -- "חספל רשכ,, תלוכמ םיאלמ תונורק ינשו הרזע

 םיפסכ .הכלמה ידימ חספה גחל ועיגה םיקתממו םידלוקוש

 יתב ,םינש המכ רובעכ ודמע -- ץעה יתב םוקמבו -- ומרז

 םצעב ודמע -- ףרשיהל "וכז, אלש םיתבה .םינבלו ןבא

 םינש רשעכ דוע הבוט אינסכא םהיבשויל ונתנ הלא ןכ הלאכ

 .ד"יה ,םהייחמו --- םהיתבמ םלשינו ררוצה אבש דע --

 רחאל הנש) 27 תנשב ,קחרממ ובאש םהישעמל דודיע

 תויונח ,הידרואב םורגופ ךרענ (ץיבונרצב קילאפ דוד תחיצר

 ואצוה הרות ירפס 25 .דמשוהו זובנ םידוהיה שוכר ,ודדשנ

 ופרשנו םהיתועירי לע ודקרו תוצוחב םוללוגו תסנכה יתבמ

 .םיאמט ידיב

 רשגה לע אדשוהל הכרענש "הרכזאה,

 ורבגתנו השרוב ידוהי דגנ תותסהה וברתנשמ 1930 תנשב

 השרוב ייוג לא ,םהילא רגושש אעישרד אחילש ידי לע

 דגנ רבד טעמכ םהל היה אלש םיטושפה םייוגה .וז הרטמל

 -ולקצב ומע איבהש התסהה ירבד תא עומשל ולהקוה םידוהיה

 םייחו םהילצנמ םהיאנוש םה םידוהיהש םהל חיכוהל לחיו ונ

 .אוה םייוגה לש ,םהלש -- םתושרבש המ לכו םנובשח לע

 ךרדה וזיאו דציכ :םהיניעב שודיח הז רבד היה םנמא

 יוסישהו -- םוי םוי אלא םידוהיה לש תויהל "םהלש ,, רבע

 םיאטח לש שדח יוליג םעפ לכו -- וב ותעתפהו םוי םוי ,ומע

 שי תמא תצקמ ילוא םבלב קפסה סנכנ זא -- לזגו דושו

 ןומהה ךותל קרזו תיסמה לש ומעז הלעשמ םלוא .וירבדב

 גוגמידה דיכ :ושפנ יאונש םידוהיה לע הרומח עלב תרמא

 אלא ,םכנובשח לע םייח םהש דבלב וז אל :וילע הבוטה

 היעמוש תא התכיה וז השק הרמא ,םה םהידיב םכייחש

 םכחל םנושל ,םהירוחמ ןוהמתב וטלב םהיניעו המהדתב

 .םימעוזה םהינפמ ופקשנ הרבעו ףא ןורחו ,הקבד

 ךועדלו עוקשל וירבדב ריעבהש הרעבתל תתל אל ידכ

 איסולכוא השרוב התאר זא !ירחא ואוב :הויצו ודי םירה

 לאינדו ,חרזממ הזפחב םידעוצ םיבהלושמ םייוג לש הבר

 רשגה לא םהינפו ךוראה הבוחרב ךסב םירבוע .םשארב

 תרשבמ הנוכת .ותא הנחמה לכ דמעיו -- דמע ותיעצמאב

 דחפו המצע הטילבמ ,םילפש םירצי יוריגו תוסיהו יוסיש םואנ

 .םידעוצה ירחא וררגנש םידוהיה תא ףפוא רתסומו הלוגמ

 ןומהה זכרמב דמועה תיסמל הדומצ םלוכ יניע הקיעמ הממד

 םירמ ףשוכמה ןומהה שפנ עדויו ויפשכב יקב ףשכמכ הלהו

 ולוקב םעורו הגוע געו לגעמ וב ףיקמ ודיבש קדה ולקמ

 הירלצנקה שארל םידוהיה וברא הז םוקמב ןאכ :תודרח

 תובישחהמ הזב ןיא .שפנ והוחצר רק ידוהי םדבו ינמורה

 יפכ קוידב אל ףאו רשגה לע הרק אל השעמהש ,ןינעל

 ףתוש הז לאינד ןכש ,םיחמומ םיחצרמ ןושלב םהל םגדוהש
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 םגו ,ץיבונר'צמ קילאפ דוד ידוהיה טנדוטסה תחיצרב היה

 םיטפושה םכותבו םיברו ,התעשב החכוה אל חצרה תותימא

 אוהה םויהמו םשור ושע לאינד ירבד אלא -- הלילעל והובשח
 אלו םידוהיה םהינכש תא םיניוע השרוב ייוג וליחתה הלעמו

 םהירבדב עשרה תמיזמ הלגית ןפ -- ער דעו בוטמ םתא ורביד

 | .םבלבש תובעותה עבשו
 לכמ םיקונמ םידוהיהש רמול ןיא רטכורפ ידנעמ תעדל

 לעילבה אב רשאכש ,השרובב הלינד לש ותוראשיהב ,המשא

 ס"היבב םואנל הצרו ישש םויב רבמצד 29 ףרוחב םרפכל הזה
 םיעמושה בור ךכ ןיבש ,םואנל ול ונת -- סאג-סיברבש

 סנכנשמ .וניחא ובשח ןכ אל .באתסיש דע םאני ,ויה םידוהי

 רעד לעשריה,, םשארבו םיעירפמ לש תונחמ וילע ורבח ,תיבל

 דועו סיבייל-לאוש השמ "רינוטולפ,, הנוכמה י'גני'גה "ץולח

 אלינד .ועירפהו םידוהי וקיעזהו וכלה םה .'םיקינ-השעי"המ,
 ,תילותק תינויה היסנכב םואנל ךליו םימרדנ'זה תנגה תא שקיב

 התיה דלפנייטש רעזייל לש והדשב אשינש התסהה םואנ

 יוזיבו םדא תופרח ,תפות ידקומו סרא ,תירפגו שא :המילש

 קעצ זא .הז לוועמ דז לש המרמ יתפש לעמ ובברתשנ םע

 המ :םהלש היצקובורפה לעו םהילע םערתהו רטכורפ ץרעה

 ? ונל לכנתהל הז לבנ לש ודיב הליע םתתנו םתמק ? םתישע

 .ראשיא ןאכ :טלחומב אלינד ארק דמעמ ותואב
 םירפסמ ? אלינד ומשש הז לוועמ-דז לש ולרוגב הלע המ

 בקע האילכל וטפשיהו םורגופל יוסישה ללגב ורסאמ ירחאש

 ואיבהש הז ,אזוק ראיובה וינודא דגנ תיטסינומוק התסה
 תיבב םש ,ינמורה טנמלרפל רחביהל ול רוזעיש ידכ השרובל

 .םיעשרה לכ תומצע וקחתשי ןכ -- תמו הלח רהוסה

 חירבו םייתלד ירוחאמ "ותבש,, תונשבש םירפסמ שי םלוא

 םינמחר ינב םידוהי .ויעשפ לע הטרח עיבהו הבושתב רהרה

 ותוארהל ,והודעס םהבש הקדצ יפדורו ויבזכל ונימאהש ואצמנ

 אציו ונווע תא הציר אלינדש רסומ רחא רופיס ."ונחנא ימ,
 :ידדצ ינשל לכתסמ ,השרוב לש ךוראה הבוחרב הארנו ישפחל

 םהילע םיסכמ םימודא טסבסא יפער תוגגו םיניבל יתב םייונבה

 םיררוגתמ םתייה ינא אלמלאש יל ודות אלה :םידוהיל ארקיו

 .הזה םויה דע ,םיבוקרה ץעה יתבב
 הפירשה יעצבמ לש םתוהז לע םישוחינה ראש ךותב

 ידוהיה ןומולוס רוטקוד תיבבש יוגה רטינסה לש ופוצרפ הלע

 וליאכ םירעוסה םימיב הזחתה אוה .הביבסהו השרוב אפור

 השעמ תא ול וטחייש ויה כ"יפעא ,םיעוריאה לכב אוה ילרטיונ

 רוטקודה לש ותיב ןבו השעמה םוקמל בורק ותויהב ,התצהה

 רתי תא האצמו שאה האצי ונממש -- האנשהו האנקה רוקמ

 .השרוב יתב

 הל םדקש המו הפירשה לע לע םחנמ

 השרוב ידוהיל םהל םיניתממה תרשה יכאלמ ינש לומ
 ,לידבהל ,וניתמה -- וייח ימי לכ ותוא םיוולמו םתדיל תעשמ

 ליטהל ודעונו םלצב וארבנש הלבח יכאלמ ינש אלינדל

 ורימהו -- םרסומ יעמוש ןיב תונווע תחילסו םימחרו הבהא

 בינשהו ,םידוהיב עורפל העורפ התסהב םהלש דסחה תרות תא

 םוקמה םש תא וצמאב) השרוב וקסרטימוד :הרומכ ישנא םה

 השרוב תא "רהטל,  רדנו המילגה הטוע ןווכתה ומשל

 ינווי ,יושנ ,אידירב ינשהו קוור יסקודוטרוא -- (הידוהימ

 לע םירמ הנטש ירבד םהיתויסנכב ועימשה םהינש .ילותק

 דהאו ונימימ דחא ולצא ודמע ,םוקמל אלינד אובבו םידוהיה

 שלושמה טוחהו האמטה םתכאלמל ותא ואציו ולאמשמ

 םפוג ביבסמ קדהלמ קספ אלו ,הרהמב קתינ אל עשורמהו

 השרוב תולע דע ,םהלש קנחה תבינע תא ,םידוהיה לש הנועמה
 .המימשה תובהלה תרעסב

 ריואב תופחרמ הקוצו הרצש םידוהיה ושיגרהשמ

 תואבו תושגרתמ הלהב תועשו ףתחכ םהילע לופיל תומייאמה

 .לל ;הליחתה החירבהו הרייעה תא בוזעל וטילחה ,םהילע

 :תורייש .תבכרה ןווכל ץר ליחתה ןומהה .ןווכמו ךירדמ

 תא ואלימ לכאמ יכרצו םידגב-יסומע םידדונ לש תורייש

 רדחוימ תבכר לע ויה םירבדמ .הנחתל ליבומה ךוראה בוחרה
 רשפא יאש ,םילהובמה םיטלמנל ,םהל ררבוה דימש אלא

 .תדחוימ הארוה י"ע אלא הלבקל

 לע עיפשהל הסינו טגיסב םימיה םתואב ההשש ץריה

 ,הנוכנ היאר השרובב שחרתמה תא ואריש ,לשממה ישנא

 זגנתה -- השרוב לע תמייאמה הערה תעינמ ןעמל תושעלו
 'נפל ותשא לע רסא ןכל ,הליחתכלמ השרוב תא ותשא תביזעל

 .וא בוזעל הנוכתהו העונתה תא ותוארב השרוב תא ותאצ

 יזוזת לאו תוטשה תא ישעת לא ,אמאל רמא ,ליסעפ : השרוב

 אוהש עמששמ םלוא .םירחא ושעי ןכו וארי ךממ יכ ,ךמוקממ

 הניש -- תוימשיטנא תופקתהל הרטמכ ובצוה ויקסעו ותיבו

 לעַב לע םירבדמ וליחתה ןכש) החירבל םיכסהו ותעד תא

 .תבכרל םתוא תרשקמ "םהלשמ,, לזרב תליסמש תשורח יתב

 וירדח תא ריאמ למשח רואש ,השרובב ידיחיה תיבה והמו

 ? רטכורפ ץריה לש ותיב אל םא
 םישרק תרושנ םוקמב תלטונ הליחתהש היוג השאב השעמו

 הזש הל וריעהשמ .םימלש םישרק -- רטכורפ תרסנממ

 אל רבכ הז לכ -- הרמאו התנע ,הביחסל אלו דמוע הריכמל

 םירופיס דועו .תחקול ינא ילשמ ,ינאו ,ונלש הז ,םהל ךייש

 ,םחנמ רפסמ -- אמא .ץמוא ופיסוה אלש וחרפוה "םידדועמ,

 ףעיסומ ךרד ,םיסנה רתי ךותב התחפשמ םע הכרדב הכישמה

 אל הבישיוב םג .קלופ תחפשמ י"ע תומימחב הלבקתנ םשו

 םש ."הזיא,,ל ונינפו ךישמהל ץיאמ ידוד שריה המלש יכ ,ונחנ

 חונחמ תונחמ םיאשרובל וניתמה (קירב רעבישיו) רשגה לצא

 .ונל ודנו ונתארקל םהירפכמ ואציש םידוהי

 הלוהבה החירבב קלח היה אל רעונה ינבלש ןייצל יואר

 -תנשכ ,הירחאלו הפירשה ינפל -- השרובב וראשנ םה ,תאזה

 אלא ,דוע אלו ןדבאו דמשהב וליפאו שוריגב םויאה שדח

 תושגנתהה ץורפת רשאכו םא ןושארה וקב םמצע תא ודימעהש

 .וילע תצבור םיבע תרשח ןיידעשו ,קפואב תיארנה היופצה

 םימיוסמ םיגיהנמ לש םתבשחמ ךלהמב הנפמ לח םייתניב

 תוגאדה שארב םמצע תא ודימעהש הלא .שולקבו טגיסב

 :םמצעל םיגאוד וליחתה םהל םתגאד ידכ ךותו השרוב ידוהיל

 רדיב חילצה םצפחש םיאנשמה וארי ,השרוב ידוהי וחרבי םא

 תאנש הליחתה םבלב םגש ,םהיחא תא םתעשר תצעב ונקתיו

 השעית הרוהט הכאלמ התואו ,תעפעפמ "תיתרוסמ,ה ושע

 אלל ודימתיו ,םישוריגה ופכתיו םירחא בושיי תומוקמב םג

 'הו השרובל בושל הארוהה האצי זא .םרושי ימ םפוסו רוצעמ

 תורצוצחו -- לארשי הרוזפ הש -- ןאצה .השעי ויניעב בוטה

 הבש לארשי הנחמו -- םה ףא םירוזפה ןהיעור לש העורתה

 .השרובל -- הירוחאל
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 הרבע אלא ,תוריהז תאפמ ,התיבל הסנכנ אל אבא תחפשמ

 תיבב) ,"סירטיר,,ב רשא התזוחא הדשבש רמושה תיבב רוגל

 תא הב ורישכהש "יחרזמ תונבל הרשכה,,ה התעשב הנכוש הז

 הדשבו תיבב םינגב תיאלקח הדובעב ןהידי תא ודמילו ןמצע

 חתמה הפר השרובבש היה המוד (ןויצל ןתיילע תארקל --
 .םלולסמל םיבש םיבולעה םייחהו תוחורה ועגרנו

 ,שממ לש חרעס -- הרעסה ינפלש טקש היה הזש אלא

 תועשב תבש ברעב ,ץיקה תליחתב תועובש רפסמ רובעכש

 היפאב ,תבש ילכאמ תנכהב תוחרוט השרוב תושנ דועב ,רקובה

 הפיטעהו הקיתרנמ הרעסה האצי -- הילצו ןוגיטבו לושיבבו

 -- היתבהלשו דוקי טהלו הבהל שא הטעמב הלוכ השרוב תא

 תמירעל השרוב יתב תיצחממ רתוי הכפה םייתעש ךשמבו

 .תוברח ייעו ץמר ילתלו רפא

 םייתפשה ,זועב םיחתמתמ דיה ירירשו שיגרמו םעופ בלה

 רוכע באכו רוצע סעכמ ןהב תוכשונה םיינישה ןיב תושבכנ
 תוישעמ םקור ונוימדו הגוהו בשוח אוה ,ולשב קוסע שארה לבא

 הדגאה ףא .ולא תא ולא םיפילחמ המחנ תוארמו םימיא תוזחמ

 םיטבונ וליחתה םיאלפ ירופיס תחלצב הדי תא הנמט אל

 םיתיעבמ תוארמ ואר האר םידדצה ינשמ .הדשה יבשעכ וציציו

 -- םהל ולגתנ תוהלב תוזחמ -- םייוגה םג יכ ,םידיחפמו

 .ינשה רבעהמ תואלפנ ירופיס .תעפוש הליחתה ןודזה תמחו

 ינפל עתפל עיפוה הובג דאמ םדאש ,םייוגה ורפיס ןכו

 לע םהל רפיסו ,םהידיב תיחשמה ילכו םילהקתמה םירכאה

 רעתסהל םידמועה אבצ ישנא לש םימוצעו םיבר תונחמ-תונחמ

 הליחתבש חינהל שי .םתיבל ובושיו םבבל ךרייו -- םהילע

 םהל רבתסה יכ ,תוערפ ךורעל אלו תיסהל םתס הנווכתה

 ,םהל וטקשי אלו ףוס ףוס וררועתי הלעמלמ םשש םיתיסמל

 .ןייד שיו ןיד שיו עשר דיב לילכ הנתינ אל ןיידע ץראה יכ

 רקויב םלשל אוה דיתעש ,ץריה י"ע טקפרפה רהזוה ךכ ךותב

 םרט ,ערה דעב רוצעלו לועפל ול יאדכו והשמ שחרתי םא

 הנא םינופ םה יהיו .טשרקוב םע רשקתהלו ידמ רחואמ אהי

 .ינסרהה הזוע לכב הצרפ הפירשהו -- הנאו

 תודושח תועונת ד"ע העידיה תא ואיבהש םינושארה

 ורפיסו "טשיניקליפ,,המ ודריש לסיז היח ינב ויה םייוגה ירפכב

 םויב .םידוהיה לע טושפל םייוגה ןיב הנכההו הנוכתה לע
 ...תורצנל "הליבט,,ל םינושארה תונברקה ,םה ויה ישימחה

 תדרל וצלאנ ס'ןעגנאל-םעד-שריה ינב לכו ןייטש םייח המלש

 -- תעדה חסיהב ץחרמ "ופטח,,ו ,עורזה חכב לבטיהלו המימה
 עדונ ךכיפלו םדוס תא ריתסהל וליכשה אל םייוגה .סנואמ

 ינפ תא םדקלו ןנוכתהל םדיב תורשפאה הנתינו םידוהיל רבדה

 .אובל תשגרתמה הערה

 יטסינומוק--ימשיטנא דוסי לע היה רשקה

 ןוירטונה לש ויחא :רשקל ץוחמ יאול תופרטצה םג ויה

 טושפ -- םהידיב םואלה ילגדו םידלי תכולהת ןגרא יובוררפ

 הדנופירטש םהיתונולח תא וקרט םידוהיה המוהמה תא לידגהל

 שארב ומצע תא דימעהל הצר ריעצה ץמוח ןב ץמוח עודי דז

 .םיערופה
 וקדצש טשרקובו טגיס תונוטלשל החיכוה הפירשה

 "הדג רגוש השעמה רחאל דימ יכ ,שערה תא םמיקהב םידוהיה

 םיתבה םתוא) םידוהיה יתבב ונכושיו רפסמב םייתאמכ םילייח

 ילעבה תואמ ."ונכ לע בשוה רדסה,,ו -- (הפירשה ןמ ולצינש

 ושענו עישומ ןיאב שאב םילוע םהיתונועמ תא וארש םיתב

 םיאורו לומתמ םהיתובשומ תומוקמ תא םירחשמ "םיפרשנ,
 הפי רודיס האנ רודיס :"ורודיס לע, רבד לכ םחור יניעב

 תבש שא / העמד הצצונ וניעב / אמיס ,ךחבטמ יאר רודהו אג

 / הריהב הלחו / הריסב קרמה תא / הריכב החיתרמ / המיענ

 קלחיה / תבהוא תבשל / תברוא הדיטשפו / תבהוצ רונתב

 רפשה תורמאו / תוננרו תורימזב / תונבו םינבל / תונמל
 רוב תויומד / תחא תיווז ןרקב / רפאל ויהש / רפסה יפדמ /
 ול שפכנ / םידוא חיפ ןשעו / .םידודו םיסרח ןיב / תחש

 םעטש / םייהו םיהגה / םייעו םילגמ / ררובו ץמרב / ררושמ

 הינעב / השירחמ וז ריע לש / העשפו האטח המ / םיעיבמ
 התואב המל / הרעבת ןטייפ הז / הדועת הל שקבמו / הדורמו

 תא הלכאו / השרפתנ תועטב םא / הרבעב הלשכה / הראמה

 / ...השרוב
 םיפרשנה תא ץרעה סניכ הפירשה רחאל תבש יאצומב

 רבדב ידוהיה םלועל תונפל אהי הדיקפתש ,הדעו הבכרוה

 הדעו התוא .תובבל ערוק "ארוק לוק,, חסנתנ .הפוחד הרזע
 ץריה .השרובב וב ולגרוה אלש רידנ רבד -- העובק הראשנ

 לש ומש הז .(הרזע דסומ) "ייטימוק ספליה,,ה רי'ויל רחבנ

 לע .הלעמו הז םוימ וינפב אבוה הרקמ לכש ,עובקה דעוה
 ןיבמ היה אלש י"פעא -- ץיבוקשומ השמ :ונמינ וירבח

 דועו לזיר שריה בקעי ,טרעפלאה רעב שובייל -- םיפרשנה

 שאה םהב העגפ אלש םידוהיה דצמ םג ובציתה םיבר םיבדנתמ

 -ילבופה תלחנל השענ השרוב ןוסא ךליאו ןאכמ וקוזינ אלו

 לש הלוק אשינ ןוטגנישאו דע קוטסובודאלו-מ : הקיטסיצ

 חבזמ לע לילכ הלוע השא ןברק התלעוהש תרעובה השרוב

 דאטשפאק דע תינופצה הידושבש הלספואמ | תוימשיטנאה

 תוריק רידא ץפנב ומער היקוש .ולולונוהו תוימורודה ןרובלמו

 ,םתובהלש תונושלו תופוקתמ יביקרו םינמזה ישיבי ,ץעה

 תמטשמו תרוויע האנש תופשורה ויניעל םידש לוחמב תודצרמ

 םישיא לדח דחא לש ,םיתבשמל קוחשו דיאל החמש ,ןודז

 לע ועשר ןוחצנ תא גגוחה ויתפשב הלוועו ובלב הבעותש

 וטרופב ןורינ ףרוטמה רסיקה ימימ .םירשיו םימימת םישנא

 בילועה שאה יצוצינ לש םרואל ארפ תוניגנמ ולבנ יפ לע

 הילע םק הככ -- הריעבה ופוג אוהש המודקה אמור יתבמ

 ירהו רבעשל חצור ,שונא תאלח ,ךלמ אלו םדא השרוב לע

 הפוצו ןנאשו ולש ,םירכאה יתבמ דחא לש וגג לע ול בצינ

  דחא לש םרוא דגנכ םמחתמו תינטש האנה הנהנו טיבמו

 םאורו םקילדה אוה ףאש השרוב יתב לש ,םירכאה יתבמ

 םכותמ וסינהש ירחא םהיתחת םיסרוק םיערוכ ונורח תרבעב

 זוחאב הדש ירבכעכ התע םיצצורתמה תורודה ירייד תא

 .המקה תא שאה
 ופוס דעו םלועה ףוסמ העידי ריבעמ קזחו רידא לוק

 יספאמ םיעיגמ םהידיב םהיתומלצמו םיאנותעהמש ,השרובו

 םוריח תויבגמ הלוכ לבת ינפ םיאלממ הלהב תובתכ ץרא

 םיעגפנה לש םרעצב תופתתשה תעבהו דודיע יבתכמ ,תוכרענ

 בורקמ םימרזומ שובלמו לכאמ יכרצו םיפסכ ,רבע לכמ םיפע

 םינוכנ ןכאש האורו םלועה בוט לכ תגפוס השרובו קוחרמו

 רשא לכלו ,"האולמו ץראה 'הל,ש ימחלה תיב ישי ןב ירבד

 השטנ אלו החכש אלו השרובל התוא הטה םעפהו הנטי ץופחי

 .הרבע ימיב
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 האבו המדק ,לודגה םלועה ידוהימ האבה הרזעל םרב

 ןושאר םויב רבכ יכ שרומרמ אוהו -- ןטקה םלועה לש ותרזע

 ירפכ בוטמ תוסומע תולגע תועיגמ וליחתה םירהצה תועשב

 םימי ואצי אל .םפתרמו םתודש םנגו םתיב תרמזמו שרומרמ

 התוא תורוקהו השרוב לע "םימואלה רבח,,ב םג ונדו םיבר

 דיל ורצעבו השרובל דרי הבינ'גמ ןוז-םהרבא בושח חילש םגו

 ץעה ילגלגב ןיחבהו איה ףא הפרשנש שיפ ןויצ ןב תנחט

 ודמע םיצוענש ךא .הל ורייתשנ אלו ורעבש םימב םיעבוטמה

 .הרמ ןנוקיו היכבב העג -- שאה ינפמ ודמע אל -- םימב

 הפירשה רחאל םירז ירוקיב

 השרוב וקב םויב םימעפ הכרד השוע התיהש תבכרה

 םיריעז םירחוס םיטלופ םייוהדהו םיקורפה היתונורקש טגיס
 די יטשופו םרחסמ ךרדב רמטסמ ימו טגיסמ ימ םירזוחה

 טפשמה יתבמ םיבשה םירכאה ןמל ,םהלש "אפיסכד אפסכ,,ב

 תובישימ םירזוחה הבישיה ירוחב דע הנוילעה הבישיובש

 האיבה תאז תבכר ,םהירוה תיבל הבורקה ,הבישיו וא הלורק
 ותרוצבו ותשבלתב הנוש ,ירמגל רחא ישונא ןעטמ םעפה

 יאנותע היה הז םעפה .הכ דע ותוארל ויה םיליגרש הממו

 ביאכמה ערואמה תא תוסכל "סמייט-קרוינ,המ חולש

 ירחא תוקחתהל אוה ףא רגושש ,"סמייט ןודנול,מ ותימעו

 .םימשיטנאה יי''ע הקוחרה השרובב םש ושענש םישעמה ישרש

 וחירטה םלועה תוריב ראשמ םג םש יעודי םינותע יכרוע

 ידוהי ץוביקל הרק רשא תא םהיניע ומב תוארל ידכ םמצע

 תולגל ואבש םיידוהי םיגיהנמ .םייוגה םהינכש ידימ חדינ

 םימי תוחרוא ורבעש םהינקסעו התימאל הרמה תמאה תא

 םלועה יניעל םישדחתמו םיכלוהה םידירחמה םיעשפב תוזחל

 אהתש ילבמ ,םילדו םיינע ,םיאכדנה םהיחאב וליחתהו רואנה

 ,רמולו םהב זחאיהל הנאות וא הפ ןוחתפ ,יהשלכ הביס םהל

 ושעש דע םהילע םינכשה תמח תא הלעה הזו הז השעמש
 ,הפפורתנ םנשע תורמתו םידואה ינורחא תובכב .ושעש המ

 -וחתה השדח הרעסו -- הככש הפירשה ןוסא תרעסו ןתופיקז

 םישגא דצמ הרפאב תשלפתמה השרוב לע תורעתסה הלל

 ירה דע ואוביו ולעיו םתחונמ תא ךירדה םהיחא לרוגש םידוהי

 ירבש ,רפעה תומירעב העוקש השרוב תא ואצמיו םיטפרקה

 םיטיהר תוסירה ,תיכוכז ילכ יטושפו םיסרח תותכמו םילכ

 .םלכאש ארונה דוקיה ןמ ורייתשנש םיפורש
 -ינוא לש ילכלכה הריכזמ םימיל (יבהז) דלוג ךלמ שריה

 ,השרובב םינינעה ךלהמ לע תועידי קפיס (ביבא לת תטיסרב

 אוהש ורפיס השרובב ."'ץראה,, ןותעל ,הירחאלו הפירשה ינפל

 -- הראמ-וטסב ןידל דמעוהו אלינדל םיעירפמה ןיב היה
 ...ררחושו

 תוחורהשכ הפירשה רחאלש םיחותמהו םירדוקה םימיב

 תונוטלש וחיכוהש שידאה םסחימ הרמ הבזכאו ויה םירעוס

 תוננוכתה ינמיס לע ועיבצהו השרובמ ופכתש תורהזאל טגיס
 .וחלשמ טגיסמ האב -- םידוהיה םהינכש יפלכ םייוגה ברקבש

 פסכ םע קיתו זוחמה לע הנוממה השארבו הרוטקפרפה םעטמ

 .ודיב םיינושאר עויס
 תאו םהיתונולת תא וינזאב ועימשהו םידוהיה םופיקהשמ

 עויסה קית תא לשומה ןגס החיש תעשב איצוה ,םהיתורצ

 ןייצו םירבדמה שאר התיהש ,ס'לשריה הליב דיל ורסמו

 המ .םיכרצנל םקלחל ידכ וב םיחנומ םיאיל ףלא םיעבשכש

 !פאמ הלעמל קיתה תא המירה ? העש התוא הליב התשע

 רפכל םיצור םתא הזב : הרמאב הובגה דיקפה ינפב וב החיטהו

 םכתקיתש דעב םיניע תוסכ ,ונסייפל םירמואו ונינפ תא

 ארונ רבדש ,ברעהו םכשה וניתואירקל תדספנהו תעשפנה

 םוכס !םקרתמו ךלוה הדסויה םוימ הזמ העדי אל השרובש

 ול השחיכ) דבלב תורגמה תחאב ללוגתהו יתיבב היה הזכ

 ! ? םכעשפ לע תוסכל הצור התא הזב (הברה הזירפהו תצקמב

 ןובלעה לע ביגהל העונת השע םימרדנ'זה שאר תאז הארשמ

 רזגו ודיב טקפרפה וספת ,ההובגה תודיקפה דובכב לוזלזהו

 הרימש תע אל יכ ,ותמח לכ ריעי אלו וסעכ תא ךכשיש וילע

 ףא ותעדמ ןיבה ,ורעצ לע ספתנ םדא ןיא יכ ,םויה דובכה לע

 .ל'זח יפמ ודועמ והעמש אלש יפ לע

 השרוב ידוהי לש םחור הלפנ אל הקוצמ תעשבש ךדמלל

 לאש ועדיו העש התוא היה קזח "שלחה ןימה,, םישנ וליפאש

 םהל בישהלו םהב ףוזנל אלא וניכמ ידי תא קשנל ונל

 | .םלומגכ

 ידוהי לש םתיב בוט לכ תוסומעה תולגעה וליחתהשמ

 תוארנ ,ןילטלטימ ראשו םילכו ,שובלמו ,לכאמב שרומרמ

 תא םיפרשנל םיקלחמ ויה ןהמש השרוב תובוחרב תורבוע

 האצי -- קוחרמו בורקמ םהיחא לש םדי תונתמו םבל תובדנ

 התיב םגש ,תידיגנל התלעתנש רבעשל רעי דיקפ תשא לגייפ

 בטימ תא ןכותמ איצותו הדי החלשו -- הפירשב דקי חוורמה

 דוע םנשיש הל וריעה רשאכ ,התריחב יפל -- תותסכהו םירכה

 םתטמל הנצה הלוע םתא םגש ,השרוב לש המלועב םיפורש

 דע ול היהש ימ :הנושל קתמב התנע -- הליל תוסכ םינועטו

 ןימ) !הכמ א -- םיינעהו ,הירחאל םג ול היהי -- הפירשה

 .(לוזלזו ןובלע אלמ "םולכ אל,

 -ידוהי ררושמ םג היה הפורשה השרובב םירקבמה ןיב

 ינזאש ריכהו הארשמ ,ומש בלח"שוג -- הינוליסנרטמ ירגנוה

 :ותצעב אוה ףא אב -- "הצע ןתונ, לכל םייורכ םיבולעה

 לע לביק םגו 0(? תאז הפיאש המלענ יממ) הצרא תולעל

 לבא (?אל עודמ) ,הלבקתנ ותצע .ףסכה לועב תאשל ומצע

 .אובל ששוב השעמה

 חטובמש השרובב תיב טעמכ היה אל הפירשה רחאל דע

 רבעשל םיתב ילעבהו שאה העקש רשאכו הריעב דגנ היה

 תממורתמ וילעמו ,חיופמ רונת טלב וכותמש ץמרב ועקש

 -- םמוש למנבש יובכ רולדגמ ותואכ ,הרוכעו ההד הנשעמה

 םיתבל רהימו ברחה בוחרה תא הסנרפ רסח םדא זופיחב רבע

 התנימ תקפקופמו תחקופמ חוטיב תרבח : שאה םהב העגנ אלש

 הנענ תיב לכ טעמכ .השרוב יתב תטילפ לע חוטיב ןכוסל ותוא

 םינכומה םישנא לש םחור זוע לע תוממותשה ךות ותעצהל

 .םהילתכ רחא תדמוע םיתבה רתי תפירשש ןמזב ןיקיזנ ריזחהל

 הטורפה תא םהמ לזגש ןושארה םולשתה רחאלש ןבומ

 םהב הטלש אל ןיידע םיתבה רתי לע ףאש ואר םגו הנורחאה

 .סנה לע ןיכמוס וליחתהו םהימולשת תא וקיספה -- שאה

 הנתשנ םג ןכ השרוב ינפ תא התניש הפירשהש םשכ

 םיחוטב םמצע תא ואר אל בוש .הידוהי לש םתבשחמ ךלהמ

 - הלאו רגהל םתעד ונתנ וללה ,הבולעה םתרייעב םתבשב

 םייח יאנת גישהל ידכ ,והשמ תושעל לבא ראשהל םנמא

 וליחתה םהמ .קותמה תא זעמ איצוהלו םבצמ רפשל ,םירחא
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 תתלו וב לחהל שיש ,השרובב והשלכ שועית לע רהרהל
 .םילטבתמ םתס קיסעהלו ,הדובע ירסוחמל הקוסעת

 ורבעוהש םידדובה ירפה יצעב וקפתסה אלש הלאכ ויה

 םעטנ רשא אוה ימ תעד אלל ,םהיתובאמ השוריב םהילע

 םיאיצומו עקרקה תא םיבייטמו םילתושו םיעטונ וליחתהו

 -ימירפה הניבגה תיישעת .הריכמלו ימצע ךרוצל ריבכמל ירפ

 םלוביק ילכו הישוע ידי תא קר הריכהש תונינילפב תיביט

 םירישכמו םישדח םילכו ,הלדגוהו הרפוש -- םימהוזמה

 תקירש םוקמל םירעיה תוחרקל םכרד ושע השעמה תשורחל

 ינב ברקב השגרוה תיעוצקמ הדובעל הפיאשו הייטנ .םירדע
 :ילכלכ גושגש םג לחה הינבה תלחתה םע םיתניבו רעונה

 םיספטמ םיאגגו םיאנב ,םידבועו םיליבומ ,םירכומו םינוק

 הז םהידודב םיללוב םיעבצו םירנת ,תומלוסו תולעמ לע

 םהידי תודעווה ידיקפו םיפצר ,םהינממסב ולאו וטיטבעב

 םהיניבו םהירזועו םיסדנהמ -- םלוכ לעמו הכאלמב תושוע

 םוקמל חלשנש ןויסנ לעב סדנהמ ,חקיפ שיא ,היברסבמ ידוהי

 .הינבה תכאלמ לע חקפל
 אל םיתבה תיינבל וב רוחבל שיש רמוחה לע חוכיוה

 םדיחכהו ץעה יתבב הזחאש הפירשה רואל ירהש ,בר ןמז ךרא

 יטהלל הינש תונמדזה בוש תתל ןיא -- םייתעש ךשמב לילכ

 יתב לע טלחוה .םמוקמב םימיקמש םיתבה לע טלתשהל דוקי
 וא תוקדוצ -- םיחופיק לע תונעט .הלחה היינבהו -- םיניבל

 תובוחרב ,החפשמ יגוחב ,תסנכה יתבב ועמשנ תוקדוצ תוחפ

 ךכ ךותב .והער לא שיא ורבדנ םשש םוקמ לכבו ,םיקוושבו

 ,םיעבקנ תונולח ,םיהבגתמ (ןרעיומ) המוח יתב לש םהיתוריק
 דימע רמוח לכו טסבסאו חפ יפער -- תוגגהו םיבצומ תותלד
 (תונערופל תונושארה ויהש ,"תוצינרד,ה אל קר) שא ינפב

 .םהילע םילעומ
 רפאה תומירעו תוברחה ילת ךותמו םיטעומ םימי ואצי אל

 ,םילודג םיתב םילועו םיצצ וליחתה רפעו לוחו חיפ תועבגו

 םינושארה םישארה וארנ טא טא .ןיע יביהרמ ,הארמ ימודא

 הפכה יוסכ ןקוזמה ושאר הז םא -- תונולחה ללחב םיצעננ

 תרמונמה תחפטמה ףוטע השאר וא אבא לש תואיפה רוטעו
 םייח םיתבה ואלמייו -- תבה לש לתלותמ לזרוקמה ,אמא לש

 תולטבו תושיובמ םתוממשב ודמעש ןשעה תובורא .םיקקוש
 יירבועה תוחירה גופס ןנשע תא התע תולעמ -- ןתכאלממ

 ,ןנמשב תושחור תודיטשפ ,תוירט תונבל תולח םיפדונה ,ןכרד
 ןגה יצע .םייולצו םילשובמ ,םינגוטמ ,םימטופמ םילוגנרת

 תובוחרו ןהיתוקרי תולדגמ םהיתוגורעו ,םתרמצ םימירמ

 .םהינווגב תושש השרוב

 תסנכה תיבל הנימזה םייקתהל הדמעש תיללכ הפיסא

 םיפרשנה תא ,הלפתה יתב רתימ יזכרמה אוה יכ ,"שדוח ידמ,,

 ןכמ רחאל ונייטצהש "סרעכאמרעדער,ה םייוגה םכותבו)

 םע "לופיט,,ב םתוירזכאבו םירגנוהה ןוטלש ימיב םתעשרב
 רבדב םהיתומוצע תא ואיבה םה ףאו ץיבשואל םיחלשנה

 ןיב םתבשב ,שאב ולע םהיתב םגש ,תסנכה תיבל ,םייוצפ

 .(םלשל םהילעו ...החלתשנ םידוהיב אלה שאהו םידוהיה
 רוחפשמה םוקישב עצבמה היהו השרובב לעפש דעווה דיל

 םשארבו הנידמה ירעמ תוברב םידעוו וננוכ -- םיתבה תמקהבו

 "קובב השרוב הפופכ וילאש זוחמה ,הינוליסנרט תריב ,שזולק

 םהל ופסכנ םיבר -- ופסאנש םיפסכה .הנידמה תריב טשר

 לע דומעל היה רשפא יא טעמכו ,דיל דימ וזז -- םיזוזהו

 נגומממ המכו ,םיעגפנה לש םמשב םימירתמה לש םרשוי |

 .םינוממה ידיב רייתשנ

 לש ןבצמב הרורב העידי יאל םירבדה ועיגה ןכיה דע
 -- השרוב יפרשנ תבוטל ובגנש םיפסכהו וכרענש תויבגמה

 ושיגהש תוידוהי תוגלפמ יתש ויה הינמורב :וז הדוזיפא דיעת

 .א :(םירחבנה תיב) טנמלרפל תוריחבב םידמעומ תומישר

 ,ןמרדליפ באז .רד לש ותושארב ''הינמור ידוהי דוגיא,,ה תגלפמ
 .רד .ב :השרוב ידוהיל הרזעה דעו שארו קהבומ ידוהי ןקסע

 -יולקב דעוה שארו תינויצה המישרה שארב דמעש רשיפ ףסוי

 טעמכ םיפורשה השרוב יתבש רחאל תודחא םינש .גרובנז

 תינויצה -- תומישרה יתש ,וברק תוריחבה ימיו םלת לע ודמע
 .ידוהיה לוקה תשיכרב וזב וז תורחתמ וליחתה ,תידוהיהו

 ועיפוה ,םיחוטב תולוק 500דכ קינעהל הדמע השרובו ליאוה

 וליחתהו הרייעב ,ןמז לש קספהבו ,דרפנב תומישרה יתש ישאר

 .ותגלפמ יקיפאל שיא שיא םהימואנ יעמוש בל תא תוסהל

 ודיבש ףסכה רורצב םהמ דחא לכ ףפונ "עונכש,,ה קוזיחל
 -- ואר,  :תיבגמה יפסכמ םהל ואיבההל(ו ובכעל) ליעוהש

 לע םכתעד ונת ,םכרובע ונישעש המ ואר ,םיניזאמל וקילחה

 וחרמ, :לשמה רמאי דציכ "!יתמישרל םכיתולוק ונתו ךכ
 ."םהלש החשמב םתוא

 סעשובייל לקנעי םכחתה (רשיפ ףסוי) םיחרואה דחאל

 הפיסאה התיה הרומא םשש "םייח ץע,, נ"כהיב לש יאבגה

 אג טבה :ול רמאיו הצוחה ףסוי תא בקעי 'ר איצויו םייקתהל

 ...ריקהמ אצויו טלוב בגשנו לודג "ףסוי תיב,, הארו הלעמל
 ודי תא ץפק אל תסנכה תיב ארקנ ומש לעש ףסויש ןבומ

 .(דעוול םירה -- דעול ךיישש) ותמורת תא הבידנ דיב טשויו

 ונידיב ןיא -- ןמרדליפ באזב םג הז השעמכ השע לקנעי םא

 רפסב דוחייב יקב בקעי 'ר ירהש ,אלש ,הארנ לבא .תעדל

 "תוריח, תגלפמ ירבח לש םתיב עמשו היה אל "םיטפוש,

 תיבל וארקש חינהל ןיא ןכל -- וינזאל עיגה אל ביבא לתב
 תא לקנעי היה ריכמ וליפאו .ודובכל ,"באז תדוצמ,, ושרדמ

 ימשב תסנכה תיבל םיארוק דציכ -- בקיב תמוהש ןידמ ךיסנ

 אל שדח םש םא םרב !+ (באז) תפרוט היח לש וא יוג לש
 .וילע םימי ךיראה אל םדוקה ומש םג לבא -- תיבה לע הלעה

 םרג ולזמ םאו ותוחילש תא השעש ירחא ,ודירוה לקנעיש וא

 לע דמע הז טעמ שדקמ -- "הבהל,,ל היה אל "ףסוי תיב,,ש
 םיוג ואב זא -- השרובמ ידוהיה ןורחא תאצ דע ונוכמ

 .ה ימש תחתמ םלענו ותלחנב
 תצקמ -- "זעהמ,, תאז לכב אצי "קותמ,, והשמש וניאר

 היטנה :רפעב ברעתנש רפאה יבגרמ חרפו למגו ץצ בויח

 הדובע ןוירפו ילכלכ גושגש ,קשמה תחבשה ,עוצקמ דומלל

 שריה) תואנותיע ,תונדרשמ ,תיתוברת תומלתשהל הפיאש

 לע הדלב רביח ש"הוכ) טויפ (תונותעל עדימ קפיס ךלמ

 איהו םחנמ"ןב לצא התלגתנ םימיל ;המלענו -- הפירשה
 רמוא יוה -- ! השרוב התיה הריסח המ .(רחא םשב המותח

 הקיטנמור אלו .תאז תא םג הל ןמיזו הרקמה אב .הקיטנמור --

 .שממ לש הבהא םא יכ םתס

 דיקפכ דבע הרייעה ןב ,חקיפ רוחב : השעמה רופיס ירהו

 הסנכנ הבלל .הדובעל ותרבח בלב ותבהא הסנכנ ,דעוה תיבב

 ןידודיח השענ הרשבו הרעסה הסנכנ המא בלל וליאו הבהאה

 אשנית הנידעהו הליכשמה התבש ,התיה הריצמ -- ןידודיח

 המו וביט המ עדוי וניא שיא .החורל ןניא ויתועימשש רוחבל
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 ליגר וניאש הז אוה עודי ןכש המ .הינוליסנרט ירעב והשעמ

 ןינעב םת וניבר ודכנו י"שר ןיבש תקולחמב ושאר סינכהל

 תגיחבמ .ש"כל -- "הבר אשומיש,, לשו ןיליפתבש תוישרפה

 בר לש ודכנ אוהש ,הלש לע ולש הלע םנמא החפשמ סוחיי

 הפי ,תודמבו הלכשהבש אלא ,טושפ ידוהי לש -- איהו היה
 | .וחוכמ החוכ היה

 זיירק,, "רוטקוד בר,, הזיא ובלב הרובע ןיכהש היבא

 הפידעה המא לבא ,הבהאה לש הניד רזג תא וילע לביק "רניבר

 ריחב םע התב תפוחל אלו תורבקל התוא וליבויש בטומש,

 רידא חוכ ךוסכסב ברעתה -- "הבהא תומכ הזע,,ש אלא ."הבל

 הצרא ולעיו השרוב תא וחנז םיבהאנה : לארשי ץרא -- ומשל

 .לארשיב ליח ושעיו למרכה תועבגמ תחא לע םתפוח תא ודימעה

 הינשה םלועה תמחלמ ינפל הנגה

 הרצ תעב 'הב טלחומה ןוחטבה דבלמש השרובב ועדיה

 רייפעש) תנעשמהו "בוזעי אל ותלחנו ומע תא שוטי אל,ש

 ,הלצב םיסוחש תוכלמה ידסחב (היה "ץוצר הנק תנעשמ,,

 הידוהי ועדיה ;םהיתבל אובל תיחשמל ןתת אלו םהילע ןגתש

 ידכ ,ןגראתהל ,ונייה ,חרזמה ידוהי הוטקנ רבכש ךרדה תא

 םאשניהו םייוג שוגרב ,הקוצמו רצ ימיב םשפנ לע דומעל

 םבלל הרדח רודחה ? לארשי הרוזפ הש לע םיררוצ תורבעב
 םהילע תולעב ,םימד ישנא תולכנתה ינפמ ןנוגתהל שיש הרכהה

 מ"ע ,גורהל וליפאו תוכהל הרטמב םיניוע םייוג תוצובקב

 השרוב התיה אל הלא ןוגכ תובשחממ + זב זובלו ללש לולשל

 הרובג השעמ לע רפסל השרובב ויה םיאג ,הברדא ,הקונמ

 תנתמ,,מ םייוגל ומיעטהש םינוירב תולילעב וליפא חחושלו

 .התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא תא ועדי ןעמל "םדי

 הדמעש תידוהיה "הלותב ה השעמ תא השרובב םירכוז

 םיטפרקה ירפכ לע התיתח הליפהו םידדוש תרובח שארב

 המירעהש הצימא הרוחב לע םירפסמ הואג ישגרב .םייזכרמה

 התמכחב הליצהו שויול טושוק ,תוכלמב דרומה יסגלק לע

 תא םתאו םידוהיה היחא תא ,םהינפב הנתיאה התדימעבו

 םירגנוהה םהב ושעי אלש םינמורה יאצאצ םייוגה הינכש

 הליצהו יוגל הציברהש השאב השעמה רופיס ותואו .םיטפשמ

 ןיא םימעפ השרובב הנשנ -- תוסגה וידיב הקינחמ הלעב תא
 ךכל יואר אצמנשמ ידוהי תיבמ "ףעוה,, דחא יוג אלו -- רופס

 .תונמאנ תוכמו תוטיעב תיולב --

 לעפמ ,לודג הדמ הנקב ריבכ השעמ ןיוצי רתויב םלוא
 םלועה תמחלמ יהלשב ,הנושאר הגרדממ תובישח לעב םירידא

 הלצהו חויר ואיבהו תוחוטב תוערפל העיגמ תלועפ ,הנושארה

 בצמהו "אכלמל אכלמ,, ןיבש םימיב השרוב ידוהיל החוורו

 ליטהו השרוב לש הריואב ףחיר "השעי ויניעב רשיה שיא ,,ש

 "הנגהה,, דוסייל הנווכה .הליל דחפו םוי יתועיב הידוהי לע

 הומיקה ,לכ ינפמ ותח אלש חור יריבאו ץמוא ירוחב רפסמש
 םיערופה תא הילא ףרצל וחילצה םגו םהלשמ "הלשממ,, תרוצב

 .השרובבש םייוגה ינוירב ןיבמ םילאיצנטופה

 עיגה חרזמב םימורגופה ןהירחאו ברעמב תוערפה עמש
 ךותמ םג םינעדילו ,העומשה יפמ ,םהבש םיטושפל ,םהילא

 אשמ,, םא אוה בר קפס ,םרב ,ונלש תועמדה רפסב האירקה

 יחדנ תכלב העווזה ירואית תעפשהו ''הגירהה ריע,, וא "בורימנ
 לש הלודגה ותחכות תנש ,1904 תנשמש ,החבט ןאצכ לארשי

 םירשע, םיאבחתמ ויהש "םיבכמה לש םהינב,, לע סילאיב

 םסחיב לודג יוניש לח ,"םיבלכ תומ ותומיו ...דחא רוחב שפנ

 םשפנ לע דומעלו להקיהל תונגראתהה .תוערפל םידוהיה לש

 ןמזהש ,היהש בצמל הז רופיס ובשח הליגמה תאירק תעשבש)
 בלב ררועתה ,הרצ תעב (תורודל בייחמ וניאו ותעשל ומרג

 לע ןגהלו ןנוגתהל אוה בייחש יעבטה שוחה השרוב ידוהי

 אלו ירשפא ערופ לכ ינפ לומ רעשב דומעלו ותחפשמ ינב

 תתלו עשר תקעו ביוא לוקמ םיהיו החישב דירלו קפתסהל

 .העושיל תופצלו וברקב ליחיש בלל

 תועומשה עיגהב םבהי 'ה לע םירוענה ינב וחילשה םנמא
 תובחרב םייוגה תא וליהקה ימשיטנא דוסיש ,תופיסא לע

 המ ושע אלא תינרודק וכלה אלו הדער םתזחא אל .םהיתויסנכ

 יניכהו ויחא ושע תארקל ותאצב םהיבא בקעי תיבמ ודמלש

 .המחלמלו הלפתל ,ןורודל :םירבדה תשלשל םה ףא םמצע

 דעב וימלשמל ודי חלש םימרדנ'גה למס + דציכ -- "ןורוד,,ל

 התיה הנומא םדיש השרוב ירענל ,םהל ליאשהש םיבור תצקמ

 המטאש טגיסב רבדה עדויי אלש תודוס ידוסבו קשנ יקשונב

 השרובב תיב היה אל -- הלפתל ;השרוב תעוושל הנזא

 ; ברע ותוא ויתוריק ןיב המרב ועמשנ אל דוד תולפתש

 : המחלמה הענמנ דציכ רופיסה םצע ירה -- המחלמל

 תידוהיה השרוב תא טעמכ הלכאש הלודגה הפירשה ירחא

 תובשחמ ידוהיהו ינמורה ,םיממעה ינש לש םבלב ררועתנ ,הלוכ

 הנקורתנ השרוב -- םשפנב ומיד םייוגה :וזמ וז תונוש

 -- ושוריפש ,הידוהימ הנקורלו ףיסוהל יוארהמ -- היתבמ

 ,םהל הלע ךכו ליאוה -- וגה ,םדצמ ,םידוהיה .הלכ םשרגל
 םידוהיל .תורגתהה לעו הזה השעמה לע הקיתשב רובעל ןיא

 ולביק הלהקה יסנרפש םירמוא שי : תונוש םיכרדב רבדה עדונ

 ,"הידיפיר,,ה לחנ ימ ,םירוכעה םימה רוקממ ואציש םויא יבתכמ

 םתארי יתב תא םימחרה תד ינהכ וכפה השרוב חרזמב םשש

 ,תודיההו תוסיהה ,יוסישה תרות האצי םשמש ,םיצירפ תרעמל

 .םהמ ומד תמקנ תא םוקנלו "םחישמ יחצור,, לע תולעלו םוקל

 .דבלב שוריג לע המקנה תא ודימעה םהבש םינקותמ ,הש אלא

 ,םידידי -- "םיניטעירפ,, םייוג לע ויה םירפסמ םירחא

 לצב םאיבחהלו םתיבל םהידידי תא תחקל הענצב ואבש םיבוט

 (םייוגה) וארי לבל בוזעל םוצעי םירחא .םעז רובעי דע םרתס

 ילעופ .םרובע ולגיר םג ןווכתמב אלש ,ךכ ךותב .םתערב

 תואובר לע ורפיס היה רפכל רבעמ םתדובעש הריסנה יתב

 ושעשמ .השרוב לע רעתסהל םידמוע רק קשנב םישומח םייוג

 תולהב וערזו ריואב םיפחרמ וליחתהו םייפנכ הלא תועידי ןהל

 םהמ קלחו םהילטלטימ תזיראב םיבר וחתפ ,םיבשותה תובלב
 .השרוב תא אצי ףא

 ךרדו ותבשחמ יפל שיא ,הנאו הנא םישוע םה דועב

 תרוצב דחפה תממד תא החליפ הרורב העדוה הנהו ותלצהל

 אבה יעיבר םוי דע םא :ורבד הכו םידוהיה לכל יולג בתכמ

 ,הז םוי רחאל הב אצמייש ידוהי לכ ,השרוב תא ואצת אל

 םיידוהי םיחא ,אוש תמיזמב ופיסות לב ,ונתצע ןכל ,גרהיי

 ונניא יכ ,ללשל םכשפנ םכל התיהו ואצ (ינאדישז יצארפ)

 .השרוב העדי םרט הלאכ םימיש רמול רתומל .םכתערב םיצור

 ידוהי לע ולוק םירהל זיעה אל יוגש םימיה תא וז הרייע הרכז

 םייוג יפלא ןיב ויה םיעולב םידוהי תואמ .ודי תא ןכש לכ

 .םהל התנוא אל הערו

 -כמ תועש ,תוצע ןדבאו הדרח לש תועשה ןתואבש אלא
 םנורכזב התלעו הפצ הרובג ישחרו המיא ישגר ןיב תועיר

 יוגב השרובב העצבתנש תואצות תרהו תועמשמ תבר הליִלָע
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 ומע יגב ינזאב חבתשהו ובבלב ךרבתהש לארשי אנוש עשר

 םקיחרה ןעמל םידוהיה דגנ טוקנל דמוע אוהש םידעצ לע

 המ .(השרובב תאזכ הנכס התיה רבכ ןכבו) השרוב תולובגמ

 השיעגהש השעמ ...םמצעל ןיד ושע םה -- 1! םידוהיה ושע

 ,רעוגה ינב .הירגנוה הירטסוא תוכלממ תא המצע לע השיערהו

 םתודליש וטילחהו האלפנה הלילעה רכז םשבל הרובג חור

 ...םתונקז תא שייבת אל

 בקעיל המודב ,םמצע וניקתהש ,ישילשה קלחה אובי ןאכו

 הגונ יצצונ םיבכוכ עורז ליל :המחלמה ,ושע תארקל ותאצב

 לייטמה ןורויח רהס ףיקמו הקומע תלכתב לובט עיקר לע שורפ

 י;ולקה םרואב ותוא םיוולמה רואה תודוקנ ןיב םייתלצעב ול

 יכרד רוחצ ימודמד רהוזב ריאמו וידודנ תוביתנב בהבהמה

 תולעל םיננוכתמה ,םיקולא םלצ ילוטנ לעילב ישנא לש בצוע

 םהיניעב םירשיהו םיחונהו םיטקשה םהינכש לע סמוח ןומהב

 .תוערפ םהב עורפלו --

 ילכו םדיב הכורע תעשפנ תינכתש עורפה ןומהה עמשל

 םיניזרגו תומודרק :םהילגרל םיחנומ חוקלמהו הזבה ,תיחשמה

 םסרהלו םיתבה תא רקרקל םיסונרוקו תופליכ ,םישאר חצפל

 תוחתמאו םינולקצו םיקשו גג תרוק ראשיי אל םירתונלש ידכ

 המצעו זוע ,הרובג חור -- ב"ויכו ללשה תא םהב ףוסאל

 .השרובב לארשי ירוחב תא וללה תושקה תועשב ושבל

 םיאבוצה םינוירבה ישאר םעטמ וחלשנש שרח ירייס ,םייוגה

 העווזל םיעודיה "בלצה יעסמ,  ימיבכ עורפ ףוספסא לע

 ידוהי םיניכמ דציכ תוארל הנוילעה השרוב הצקל ועיגהו

 ,ומודרק תא זיחשמה ןיילתל םטישוהל ידכ םראוצ תא השרוב

 יתרשמ,, ינש לש םדודיעו םתחגשה תחת םתלפת תיב דיל םש

 .הוצו םידוהיה יחילש רשע םינש תא ותעשב חלשש "םחישמ

 ןוא ינהכו ...םידוהיל קר הלואגה תרושב תא איבהל םהילע

 .תוחיצרב תוחילש ופילחה הלא למעו

 ואריו הכותל וסנכנ םרט המה ,השרובל םאובכ יהיו

 ורהז ,הליל ידמ םכרדכ ,ליגרכ םיראומ לארשי ינב יתב הנהו

 ןילישבת יחוחינו תונשעמהמ הלעמל ךבאתמ ןשעה ,םעוה אל

 הלפת ימיענ ,םנובאת םירגמו םפא יריחנל םירדוח םיבירע

 ,תוריח ךרדב ,םהל םילייטמ לארשי ירוחבו תונולחב םילוע

 םידולח םיבור) םיגוסה לכמ לק קשנב םישומח תותכ תותכ

 תומודרק ,וטרומו ופשפושו הזינגהמ ואצוה תונשי תוברחו

 (הלא ץמוא ירענ ידיב ושדחתנ דילחמ שבוע ולעהש םישיטפו

 םיניתממ םימולעה ינבו השרובב זרכוה יללכ סויג בצמ

 קלחב ,המח םינפ תלבק םהל םיניכמו םיערופה לש םאובל

 .תונערופל ןכומה ןושארה עטקה ,השרוב לש ןוילעה

 םהיחא תא ואצמו םתובקע לע ובש הלא שרח ילגרמ

 תדוקפלו םאובל םיפצמו תונלבס ילוטנ ,תוינומה תוינומה

 "ברה ללש,ה תא םבלב םיקלחמ םדוע .ינחצרה דעצמה

 ךרבל םחל תיזכ וליפאו שי) םידוהיה יתבב אוצמל ונימאהש

 םילרעה יניעבו ברעה תדועסמ רייתשנ אל "איצומה,, וילע

 תושר .(םהל םירומשש ומיד חרק תורצוא -- לרעה םבלבו

 הצקבש ןושארה רפכה ,השרוב רותמ םיבשל הרסמנ רובידה

 דיתעו המטשמה תובהלב הלעש שרומרמ לבח לש יחרזמה

 הלעמב םילוע המה .הסישמל הידוהיו הברוחל ןושארה תויהל

 דחאה חתפ .רככה לכב ךלשוה סהו היסנכה לש תוגרדמה

 הבושתו ,(טעיוניא סוטסירה) היחתל םקה ונחישמ םשב :רמאו

 ןיא,, : הידיפירבש םיבר םימ לוקכ וירחא התמה תיגומה

 -אדישז תא ונאצמש םכעידומ וננה (םיחצנ חצנל) "ימאשטעיוו

 .לכ ינפמ ועתריי אלו שפנ ירמ םהו ברקל םיכורע ונינ

 היושע הדבכ המחלמ ,לויט רדגב אהת אל םהילע ונתולפנתה

 ארקל ליאוי המויס תא תעדל הצורה .השרוב תואובמב ללוחתהל

 ושגר המל,, :(דוד תולהתב) "'דוד יול הלמלספ,, לש 'ב קרפב

 ונורחבו ופאב ומילא רבדי זא ...קחשי םימשב בשוי ...םייוג

 הארנכ ."םצפנת רצוי ילככ לזרב טבשב םעורת ...ומלהבי

 טידקפמ םהל חלשיו הרצ תעב םבזע אל ולא לש םהיקולאש

 וגחנא היהנ אמש יכנא אריתמ .המחלמ יכרוע חכ ירובג

 יוניכ ,"שודק,,ה) "רטניפס,ה תא ואלמי ונירגפש םינושארה

 הדסויה זאמ םקיר ותיצחממ רתוי דמועה ןשיה (תורבקה תיבל

 .ןוילעה הקלחב תייוגה השרוב לש
 וליחתה ףוספסאהו "ותשרד,, תא םייסל קיפסה אל םאוגה

 םוקמב ורייתשנ אלו ורבעל שיא שיא ונפיו דחא דחא םיטמשנ

 .םיתיסמה ישאר ,םתארי יתב ינהכ ,םיחלגה ינש םא יתלב

 אלל רבע ,השרוב ידוהיל הלחלחה ליל ,יעיבר םוי לש ופשנ

 ,רחשה תלפתב ודסח 'הל םויה תרחמל ודויו ער עגפו ןטש

 ךיקולא 'ה יכנא ...ךצלחאו יתארק הרצב,, :םוי לש רישב

 והחלשאו ...(תאז הרצמ םג ךיתילעה) םירצמ ץראמ ךלעמה

 ."ידי בישא םהירצ לעו עינכא םהיביוא טעמכ ...םבל תורירשב

 תונולחה :הַז םירומיש ליל "לודג,,ה ףלוו 'ר לע רבע דציכ

 לודגה טיבעה זזוה קוזיח תפסותל ,תולוענ תותלדה ,םיפגומ
 תא וב חצפמש םודרק .תירוחאה תלדב ךמתו לכה תא טבועה

 הכחמו ןחלושה לש וכראל חנוהו תזחשמב זחשוה ויצע

 לומ ובצינ ,העשה ךרוצ אהי םא ,ןלזג לש וניזרג דיקפתל

 חנומ ומודרקו ףלוו 'ר ןיב .ולאמש די לומ ובהלו ונימי די

 :אוה רמאנה קרפהו ובלל רתוי בורקה ודידי ,םילהת רפס חותפ

 ל-א תוממור ,םתובכשמ לע וננרי דובכב םידיסח וזלעי,

 תוחכות םיוגב המקנ תושעל םדיב תויפיפ ברחו םנורגב

 תושעל לזרב ילבכב םהידבכנו םיקזב םהיכלמ רוסאל ,םימואלב

 'רל רורד ארק וימחר בורב ה"בקה םלוא ."בותכ טפשמ םהב

 יבא ,ינמיתה זפילאכ ,ושעו ,"םייוגב המקנ תושעל,,מ ףלוו

 הדמשהה תכאלמ תא ריאשהו ודי ךשמו ךלמנ ,ותעשב ,ויבא

 הלכ םהב שעיו -- קלמע לש ונב ןב ,ובורקל ,ונממ עורגל

 .םמד םוקני "ה --

 היה אל ? ןורודל .א : םירבד הלששל ומצע ןיקתה אבא

 יניאש םילהת רפס :הלפתל .ב .הלא תושק תועשב ול םוקמ

 וב ורמאנו ונחלוש לע חנוה (םה דומיל ןמזש) םיברעב וחתופ

 םשארבו הנידמה ירעמ תוברב םידעוו וננוכ -- םיתבה תמקהבו

 טבשב םעורת,, :המחלמלו .ג .תורגתהה...ו םימחרה תולפת לכ

 עורשה םודרקה אוה "לזרב,,ה ."ברקל ידי דמלמ.  ."לזרב

 .םהב םלהי תופליכו לישכב ,םיריבכ םישעמל הפצמו וינפל

 טיבע תא טיסהו ףופכ וו-ב הסינכה תלד תא רגס הרימש רתיל

 .רומאכ ,חתפה רבעל ואולימ לע ןיכפושק
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 הָלודְגַה הָפיִרְשַה

 רֶקַּבַּב יִשָש םוי ותואָּב

 תותיִלַט יִפּוטַע םֶלְלַּפִּב
 ,םֶשאר תֶא תּורְטַעִמ ןיִלָפְתּו

 ,תוטמַּב תּוחְּתַמְתִמ תוקוניִּת

 ןֶּתְררוע ןֶתֶּסַע - םיִשָנַה

 הֶלַחַה תָּבִשְל ןיִכָהְל
 ,םֶשֶאְּב םיִרּונַּת םיִטָהול

 ,הָלָעַמְל אָשַנִי םֶנָשָע

 םיִמָעְסַמ תֶָסַמוע הֶריִּכַה

 ,הָּכְלַמַה תֶּבַשְל םיִנְדָעַמ

 םיִגְדְו לָשַּבְתִמ רָשְּבַה
 הקְלִּדנ עַתַפְלּו םיִנָגַטִמ

 אָפורֶה םֶלּושִמ תֶּבְרַא

 ,הָמיִאְּב דוקיו הָרֶז שא

 ,ןיַעָבּו ףאָב הָחְדְקש

 ,הָמְטְשַמּו הֶּזַע הֶאְנְק שא

 לֶשומַה יִדּוהיַה אַפּורֶל

 ;ליִלָּגַה ייוגְו הַשְרוּב לַע

 ותיִּב לַע לָרוגַה לפיו

 .ליִלָכְו הָלּועְל הָלָעַיָש

 הֶשּובְּכַה הֶָאְנָשַה חַּבְזִמ לַע
 ,םיביוא לָש רוחָשַה םֶבְלְּב

 םיִשָנַאְנ םיִדיִדיִּכ םּובָשַח
 .םיבוט םיִנָכְש תואָרְּכ םּואְריִו

 תובָהקְלַה לוכָאָב יהיו

 ,םיִּתָּבַה םיִשַשְו הֶאְמ תֶא

 םיִנָש לַמָע תּולַכְו ףחל
 .םיִטֶּפָשִמ םיִלִּד שּוכְרַּב תושָע

 הָרְעְּבַּב םיִּתִש תועָש ףולַחַּב

 רַפאָּב םֶדֶא דובְּכ שַפַּכְתַה
 ןּויְלְכִי ןויִבָא שיר ,ריִשָע ןוה
 .רֶפְסָו ןָחֶלַש דַע הָמְלַשִמ

 הָדְקומִמ תָבָהְלַש ץַּפַנִִּו
 תוצונְכ ּהָשֶא תֶא רֶזִּתִו

 םֶמּורָו םיִפָשְרֶה רּזַפְתַה
 .תוצוציֶנ יִפְלַאָּב ףַחְרְל

 םיִקְרָי םיִרָק יִקַחְרַמְל
 םיִעּונְצ םיחּושא ןויִבָחְּב
 םיִּתָּב ,תּולָּתְפְנ רָהָנ תודְגְל

 .םיִעּורָז םיִלּודְגּו םיִּנַטק

 ,םיִדָלְי םיִאָלְמ םיִתָּבַה
 ,םיִנָמָאָג "םיִרָדַמ,, יִלָתָּכ ןיּב
 םֶהיִרַחַא הָנֶחַמַצִת תונֶבּו

 .םיִנָתְמַה אובְמל הָניִּפְצִת

 הָיּובָח הָניִדָמַה שָרּומְרַמ

 םיִרָהְו םיִצִע לָש םֶלַצְּ
 תּועקְּב םיִחְלַפְמ םיִלָחְנּ

 .םיִרְפְכּו תּורָיַע םיִצָצְו

 הָפְרִשַה תוצוצינ םֶתוא יִּכ

 ,םיִצְג"יִבָהְלְל וחַקַלְתַה
 - הָשְרּוב לַע הָצּומְשַה תּולָעַּב
 .םיִצָחָּכ םֶּבְרִק לֶא ּואָבּו

 :דָחֶא לוק ּורָמָאְו ּונָע זֶא

 !?םיִשָחַמַה םֶּתַאְו - תושעל תֶע

 הָשְרוב תַעְושְל ןיִזַאנ אל םִא
 .םיִשָחַּכְתִמ ּונָא ּוניִחַאְל

 שרּומְרמ יִרָעְו יִרְפְכִּבּו
 .םיִריִדְו "'תויִלָע,, םיִחָּתְפַנ

 םיעוגה תופועָה םיִאְצּומ

 .םיִריִשְמ הָפיַה רּוקְרְקְּב

 ,םיִמּותָח םיִנָסַחַמ ,םיִרָּבְמַא

 ;םיִפָשְחְנ םיִלָפַא םיִפַּתְרַמ
 - םיִּנְּגַה תורָפּו תוקרי

 .םיִָרָשִנַל הָשְרּובְל של

 תומּורְתּו ןומָהַב םיִבְּדָנְתִמ
 ;םיִלַסְּב ,םיִסּוס לַע םיִאּושְנ
 םיקְוָשּו תוצּוחְו תובוחְר

 .םיִאְלַמְתִמ אָעַמַה תולְגַעְּב

 םיִחְלַשְמ רּוזָאָה יִרְפָכ יִּכ
 .ובָבְל תּובְדָּנִמ דָחֶא לָכ

 .רֶכְזִה "ןּווָהִי ןַכ ןיאָּכַז,
 :אביו הָלַעִי ומָשְב ןמזי



 ןורכז רפס

 הָשְרוּב לָש הָּתְנָכִש איה - ףיִסיִמ
 (...הָפְרֶשַה הָתֶאְר בורָקְמ)
 ּהָרְצִח ,ּהָחְּבְטִמ יִנַמָשִמ

 .הָפַתְּכ לַע הָנָעֶט ּהָּנְַ

 ''םיִפְקְזַה יִלָעַּב, - לעָשֶטיִס יִנָּב
 .ודירוה ּוּדה-יִלגְנְרַת

 הָתּושְרִל ,''תוויִשיִו,,ה שלש

 .ּודיִמָעָה ףסַּכְו לָכא

 ''תויִנָע,,ה יִתִש ןיִב הֶלְפָה אל

 ,'"הֶדיִגְנַה הָנּויִלָעֶה וזו
 םיִמָחְרְב אָלַמְתֶנ םֶּפִל יִּכ
 .הֶּדִמַה שָדגְב ּואְלַמיו

 - בורודוח יִּבַר לָש ּורַפְכּ

 ."הָביִרטַּפ,, לש בָשַה הָר''ּומְדַא

 "םיִתיִלּד,,ָה הַניִדְרֶל יִנָּב םִע

 .הָביִטַה הָשְרובְל הָתָנְּתַמ

 אָבַּפַה רַּתְכָה םָש הָיְלָבְדיִב

 ,"ץיִֶנ'ְזיִו,,מ ,ויִרּועְנִּב אָשיִּדְק

 ,ריקי ןֶּב ךַלְמָה וב - ץיֶבּוכְליִו

 .ץיִפָמ קרָּב-יִנְּבִמ ורָהֶז

 ּושְּדְקְתַנ םיִרְפְכּו םיִרָע דוע

 :םיִקיִּדַצ םֶּבְרִקְּב תָבָשְּב

 "טֶגיִסְו יִנָכַעָק,, ביִניִשטעְרק,, םֶה
 .םיִקיִרְמ ּוליִחְתַה םֶהיִדּוהְי

 ,תּונּורָאְו תורְגְמּו םיִסיִּכ

 :םיִוָזִּמַה בָטיִמִמ ּוחְלָש םג
 ,םיִמּושְו םיִלָצְּב תֶזרַחַמ
 .םיִבָלָח יִדָכְו שָבְד-תּורַעִי

 'ייִרְדָנ לָּכ יִסַגַא,, ישּובי
 .ץיִרָאוָליִב הָחְנִמְל שיִגפ
 ,ּהָתְמְדַא יַחּופַת הָכיִּביִד
 .ץיִרָּפ םיִבָעְרֶל םיִלָכָאַמ

 - ליִסעַרֶטּו ףיסעְרֶט ,גְליַו - ושי
 .(לֶסָחְּב םיִדְמּועְּכ םיִאְרְנ)
 ,ףיִניִוּו ףיסיִמְרְו יצָע לַע
 .ףיִזָשּו ַחּוּפַת רַאָש אל

 11 השרוב

+ + 1%. 

 - הָביִקְסיִר דולֶג "יקְציִבַאסְק "הָשָפיְל
 ;םיִלּולַה תופוע לָּכ - םֶתָנְמ

 .הָביִבְסַּב הָריִֶּשַנ אל ףָנָּכ

 הָנְר לוק עקוב קוחְרִמ

 .הָניִפְטולְסּו הָנָשּופאְק,, תודָשּב
 םיזורּוקּוק םיִשְלְתִנ םָש ,רוש

 :םיִזּורָחְבּו םיִלוּבְשֶאָב

 ,רעי ָּךֶרָּד =

 - הָשְרִתְו םיִרָּכ
 ,רַעַנ הָרּוע

 ;הָשְרוּבְל הָלָע

 ,הָרָעַנ ּתַא ףא

 ,םִיַמ תָמִא דִיָל
 - (הָרָעַב אל םִא)

 .םיִחְר-תַנָחַט

 הָסְרֶנְמּו הָדְמוע
 זָּפַה יִּנָש תא

 - הָשְרַעִמ הָפְלֶשִש
 .סֶריִּתַה-תַאּובִּת

 הָניִכָה הָשּוח

 .הָוַאּתַה-תַסיִעִמ

 | ,הָניִבְגַּב הָנְדְפר

 .הָּבָהַאְו הֶאְמָחְּב
 הָמיִאְּב םיִכוח םֶש

 הָשֶאְו שיא לָּכ
 הָמַלָש הֶדִע

 הָשיִלוק-תַהְמְּ
 ככ םֶתְנַמְז

 .הָבְרָע הְּדעְסל
 הָכְרְּבַה אבֶתְו

 .הָּבַעְרֶה הָשְרּובְל

 םיִקיִּזָחַמּו םֶהיִרְחַא םיִרְחַמ
 .םיִלָטְפּו םיִתות - טָשיִסיִד ,שטיִנָאג

 ,"תורְטְסיִּב,ַה שלָש זָא ּוזְרֶדְזִה

 םיִלָסַב םיִסְגָאָו םיִזּוגָאְב

 ורֶדָהַּב םֶש הָלּוע הֶז יִמ

 םיִניִטָע תַנּועְט הָרַפּו

 - ?םַעַּגַה לָבָחְּב תֶרָרְגִ

 .םיִניָנְרַמ תּועָבְגַה הָלָעַמְמ
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 קקושַה הָשְרוב יִדְלי עּול

 - םיִעָטְו ןָבלַה הָקֶשַמָּב
 טָשיְִריִמוגארְד לָש הָּתַפַר תַמּורְּת

 .םיִאָּנַה הֶזיִאָה יִרָפְכּו

 ?םיִבְדָנְתִמ הַמ-שֶטְניִרַעָהְו ףיִהורְד

 םיִלוגְנְרַתְו קַּבְרַמ יִזוְוַא
 תושּוקידלק םַע טָשיִליִס-יִלָס
 .םיִלועָה ןיִּב יִזיִמּוסּוה םֶג

 - ?ונואָג ברָּב הָעוצ הֶז יִמ

 ...תֶשָלַשְּמַה הָשְפַא ק"'קֶד שאר
 :םיִאיִבְמַה ןיִב הַעָלְו יִרְטְסיִרְּב םַג
 .תֶשְרֶה אולְמ הָסיִטַה יִגְד

 ,ןֶמּוש עַבְש ןֶזיִט-ץיִניִשיִק םֶכֶש לַע
 (םיִקַסיִוָש) ןווירג דָּכ-רּובְח ול

 - הָניִטאַלס הָקְלִסִמ קֶלְסְב
 .םיקָנָעמַה ןּוּבשָח תֶא ,הָנְקּוא

 תותְסֶכּו םיִרָּכ םֶע הֶלְגָע

 הָביִנְריִט לָש ּהָתָטִמ הָמְרֶּת תאז
 - תולָכְל תוטּורִמ תוצונו

 הָביִדְנַה הָתָּבִל ,הָצְליִּביִק

 הֶדְרַשְטִמ אָּב םיִזְוְרַּב רדִע
 הָרּורְגַה םֶסְרְכִּב םיִפְפוט

 םיִחורפֶא רֶסיִרְתְּב תַרֶגוד
 .הְרומש הָשְרובְל ביקָשֶטיִבִמ

 הָבוקסּור ,יִלוְוַאזיִר טָשַעָשֶטיִנְרַאה

 הָציִנְריִקֶס ,ביִשיִריַה ,ץֶריִטְסַעְנִעִמ

 הָבּוטְל ופיקָשָה הָשְרּוּב לַע

 .הָציִדְּב םֶתָחְנִמ ּולַעַיַו

 ןיִעּוליִדַה ןיִעְּכ םיִּסַּגַא
 ;םיִבָנָע תויּומְּד תוציגוג

 יִחָלַה-יִקּומְס םיִחּוּפַת
 .םיִוָנָע ּועְבָשִיְו ּולָכַאי

 ,ץיִליִסבונו ףיקיִמּו דיוי םַג
 ;הָניִטָשיִב טשעשטיְִנאוּו ,טשָעְניִנ

 - ץיִפיִליִפּו טשיִליִז ,טשיִניִלַאק
 .הָניִתְנִמ םֶמָצַע ועיסה אל

 השרוב ןורכז רפס

 :הֶדְגֶּב אל הָשְרּובְב ןֶדְגּוַּב םִג

 יִכ'ִצַה הָלּובְגַּב ,הָסיִטּב

 הָדקֶּפ ָּּב הָתְלִּכְרִמ הָטיִשה
 .יִחְּדִמ הָצְלַחְל ּהָתוחַא

 :הָחְּכַתְשִנִַש טַעְמִּכ אָקֶניִפְס
 הָרְרַּב ''יִּבְר,, טָעּומ ןַמְזְל
 ,וב שֶּדַח הָתְמְדָש הָשְרּובְל
 .הָרָהָז םיִמּודְק םיִמָיְבְכ

 הָנּויָלַע ושיו תֶא הָשְנ לַּב

 ;הֶכותְּב םיִחֶא תָבָש ּונְכָש

 .םיִנָדִמ ּוחְלַּתְשְנ םּג םיִּתַע

 - הָשְרּוּב תֶא ּובְזְעְב - יִּבְרָה
 ."הֶדיִגְנַה,, ושיו תֶא חַנֶז ןָּכ

 ,יִליִקֶעַי יִּבַר :םיִנּיִד יִנָש
 .הָדְצְּב = םיִּיַחֶהְרְבִא 'ר

 :םֶהיִנָשְל הָשְרּובְּכ קֶלַח יִכ
 (תיִזַה ןַמָשְּכ םיִליִהְצִמ)

 - יִנָשַה - הָּבַר הָיָה - ןושאר
 ."תִיִּבַה תַּכְרְב,, לָש ורָבַחִמ

 םַחָנְמ יִּבְר לָש ותּוכְזִּב

 ;םיִמְר ומָּכ הָביִשָי הָנְּבֶש
 םיִחַאָּכ - ָהיֶדּוהְי תּוכְזְב
 ."'םיִמָי ,ָב ּודיִעְסַה הָשְרוּב יִנָּב

 הָיִד ּורְמָא אל םיִאיִבְמַהְו

 .תַחַנְב הָכְלַהְמַה הָכאָלְמל

 ןָשָעְמ רָשָּב דַע הֶזְניִרְּבִמ
 .תַחְקְּרִמ ּוליִפָא הָרְסָח אל

 ,הָנֶסאַרְקּו ָבְראַה ,הָפָיַה הָלְגיִא
 .תּועּונָצַה יקציריקו ַאווָאלוְו

 הָנְסַמְעַת הָעְבִּגַה עַלָצְּב
 .תּואּובִּתַה תיִבָה תויַח לַע

 ,רָמָצְו שד ,םיִלָגִעל ןָּתְלִּת
 ;הָציִנְסיִרְנ תַציִבִמ םיִנָתָשּפ
 = רמו ןור אל םֶּבְלְב הָחְמְש
 .הָציִלְמְל הָרְשּכ אל הָעָשַה



 ןווכ%* רפס

 ,דאוּג שיִלפַאּפ ,עיִלּופיִד :ןַכְל
 :הָשיִטְסיִלְו יבליקט יִנָאּפַאז
 ,דיִּב הֶאְמַחְו בג לַע הֶדְרּוא

 .הָשיִרְפַה ּהָל ןָתְניִניִלַאפ

 ,הָביִכיִלַאק ,יִאָצ אָקְלַאד ,יִאּב
 .ְּךְדָי תַנְּתִמ םַע ףיִקְנַאְנ יִלָע
 ?הָביִבָחַה הֶזיִטיִּב ,ּתַא ןֶכיִה
 .ְּךדָעְלַב הָכְלַנ אל - טֶשיִּבַנְרַאּב

 ,הָשְרּוּב ּךָרְדְיַמיִמִת יִרשֶא
 םֶהיִלְכַּב שרּומְרִמ תרִמְז

 - לָכָאְי רָשַא לָכַאַמ לָּכ
 .םֶהיִחֶאְל םיִשיִּגִמ םַה

 ,טיקרַאּב ,טַשעְריִפ םיִרְבוַע ליִגֶּב

 הָבאשְטיִלַאק טָשִעָשְטעְרְק יווירק
 ביִחַאר ,ןיִטַאַלְס ,ןָעיִלַאוו ,וויֶליִד
 ...הָּבִר דאְמ הָכּולָהַתְּב

 םיקש יִַחּופְנְל רַפוס הָיָא

 ,ףיִנאַסְריִּב לָש םיִלופ יִשּודְג
 ,וועְרְּבּו ץּוהעָּב ,ףיִרְדנַאש טָשַעָּבְרַעַּב

 .ףיִנָי ודַש תַבּונִּת תֶא שיִא

 ,ףוקְרעָּב - רֶטְנּואָל הָנְמִי יִמ
 ?םיִרּוּבְרַב יִמּוטְפְל רַּפְסִמ

 ;ףיִליִנאַדְו ,טַשַעְדּוּב ,יקנאָרב
 .םירּוט-םירּוט םיִפטוש םָה ףַא

 ,"םיִרּוּכְּב,,מ יִשיִלָש קֶרֶּפ
 .הָחְּכַּתְשְנ אל הָנָשִמַה וז
 ,שיראס ,הָשְפיִל ,רַעוועְניִסִמ

 .הָחַקַלְתַנ הָּב םיִחֶא תַּבְח

 הָבָאַתְל םֶשֶפַנ הֶסְרֶּג
 - הָזיִא ,הקשיר ,ץיִביִרְגַאנ לש
 ...סָּפיִרְגַא יִמיִבְּכ תּולָעַה

 .ּהֶּזְגְּב זַע ,וּתְרַטִעַב רוש
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 ,םיִרָצְנּו בָהֶז תותְלק תולְת
 םֶהיִנְרִק תופצ ץּורָחְבּו

 םיִרָּכ דְגַמ ףַתָּכַה לַע

 .םֶהיִנָפְל הָּכִמ ליִלָחַהְ

 ;יִלישאְקְל רמול השק

 - "יִל יִביוא ּתִחַמִש אלו,
 ,וליִלַח לוק םדָנ ןַכְל
 .ןליִלְּב לַע רַאָשְנ ''רוש ,,ָהְ

 :םיִאְרוק ,ןיִסַאי ,ווַאלֶסיִרפ ,ןַאדימ
 .הֶשְרּוּב לֶא ''הָלָעַנְו ומּוק ,

 - ָּבְרַעָסְו ןאָשעָּבִעְרְט ,דֶלָפְסְגיִנִעְק
 ?הָשְרוד אל יִמ ,הְדקופ אל יִמ

 ,ווילאַמשְט ,הָיְנַאז ,"תורקאמ,,ַה יִתֶש

 - הָרּוטְמיִרְטְסּו יקְנַאיִשעְר
 - תַע לֶכְּב םישוע הָקְדַצ
 .הְרּומִּת ּהָל ןיִאָש הָוָצִמ וז

 ּולַאַּפּו הָנְקוא - גַאָטוגוש

 ואְלַמְתַנ רָּב םֶתּורְּכְרִּכ
 - הָצִנ הָתְלְעָש הָנַשוש
 .הָציִשְּפַא הָפֶטָק הָמְלִּתִמ

 !הָאְנַטְּב המ - קיִטַאּפיִנאָס
 .הָנֶנָעַר קָמס תַעַלְּד

 !הָשיִו - הָרְטְסיִּב ףיִקיִחְּב המ
 .הָשִא םַעְט יִפְל הֶדיִטֶשַפ

 םיִכָעְּכ יִרּועְקּו תַוגָע

 .םיִחְלָשַנ קיִמיִר יִנְב יִדיִּב

 תואָסְנּולְקִמ הֶדיִרוה דולְג

 .תואָנַה ןמ תויָעועָש

 ,תיִתָחַתְו תיִלָע הָניִר
 .תיִבָח אולְמ שּובָּכ בּורָּכ

 - ?הָמיִצְטְראָבָש תאָשונ המ ּהָיְלָבּב

 .הָמיִגְרַת יִניִמ לָּכ ,תונְדְגִמ



 הָדְרָי טֶסּוח תַבְטְצֶאְמ
 .םיִגְרָאַו הָוָטִמ תמקר
 הָדָש יִמְלַת הָפיִנַה ףיש
 .םיִגְרפ יִנֶזּו תּויָנושְמָש

 :םֶכָש לַע שיִא סַמָע אב המ

 ;הָשְקַה אל בל לַע וג תאָשמ

 ,םֶחָל לכָאָק שוּבְלל דֶגֶּ
 .ה%*

 ,דָרָתְו ןונצ הָבְדָנ ןידּוס
 ,םיִנופָפַלְמּו רֶזְגְו לופ

 .תֶרֶזַחַו ןיִליִסּורְטֶפ
 .םיִנומ תָרָשָע טישות - קשיו
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 - דַרְגאַמ ּהָּכְרִּד ִּךִרַשִת םש
 .הָּתְנִצְנַצְּב םיקּומצ ןיי
 .תַפּו ץיִמָח הָדְבְז,בּוגַאיִנ
 .הָּתְנַּכַה אולמ טְסיִפְנאְק - רֶטְסיִנַ

 םיִרְפְּכַה הֶאַמּו םיִעָּבְרַא םַה הָלא
 ,םיִצּולָח ּורָבְעש שָרּומְרַמדיִרָעְו
 ,םיִרְזְכַא ָהּולְכַא םֶתוחַאל רוזַע
 .םיִצּוצְרֶה ,םיקּוחְּדַה ָהיֶדּוהיְו הָשרוב

 ?הָביִתְנּו לועשמ לָכְּב םיִפְקֶשֶּנַה לֶא יִמ

 םיִּדִדְמּו ּףֶסַּב םיִרְבּוע םיִחֶא תַרֶזָעְל
 הָביִטיִמ שָמָשַה םיִנָּפ םֶהָל דע
 .םיִּדַמְחִמ - םֶחּוחיִנ ,םיִאָשְּדַה םיִכיַחְמ



 תמחלמ ץורפ ינפל

 הנושארה םלועה

 ריעב םילוג
 (אוש דחפ) !!םיאב םיסורה ,םיאב םיסורה
 ירגנוהה אבצל סויגה





 207 השרוב ןורכז רפס

 הרוכזו יתייה דלי ןיידע הנושארה םלועה תמחלמ ץורפב

 (רחמל החדנש) באב העשת הב לחש תבש התוא בטיה יל
 רבד לע העומשה הטשפתנ םירהצה תועשב ד"ערת תנשב

 םיטמיטלואה לעו הכולמה תיב ינבב הביירסב לופכה חצרה

 ונא .המחלמ -- ועדי ושוריפ תא לבא וביט המ עדי אל שיאש

 ערב תא המחלמ ושע..., :שמוחהמ תומחלמ ונעדי םידליה

 אלא תאז העידימ ונלהבנ אל ללכב ,רמוגו "...םודס ךלמ

 םהיגפ לע החתמנ הקומע הגאדש םילודגה לע ונממותשה

 .ונלתכ ירוחאמ תדמועה המחלמב תוגהל ונא ףא ונלחתהו

 תפוקת) "ןטייצסנדירפ,ה לע ויה םינומאש םידוהיה

 ועדי אל המחלמו ויה ילכלכ גושגשו הולש ימיש ,(םולשה

 תא םמצעל םראתב םתזחא הדער -- ''שויול טושוק ימי,, זאמ

 ורביד ושחלתהו ודדותסה םשו הפ .תורקל לולעש המ לכ

 .םוי ותואב ורבוחו ודבג םירופיס הברהו הזימרב

 השרדנ העידיה .הדער תועמשמהו התיה התיעבמ ,הרושבה

 שיא שיא ,בלה ירוהרהמ וזחו תוישעמ ודב ,םינוש םינפואב

 תקעצב תצרופ תוטושפה ןמ ,םעה תושנמ השא .ונוימד חכ יפל

 המחלמ ןדיי ,דלאוויג,, :הינכש תונולחב תחווצו הצוחה רבש

 ,םיסוסה ליבשב תבשב בשע שולתל םידוהיה תא וצלאיו האב

 הרש-עקע הניבה ךכ ."םידוהיה תא רעצל ידכ הככ םתס וא

 ּ ."המחלמ,, הארונה הלמה שוריפ תא ס'האל

 ושרגי,, - תישעמ רתוי הנכס "המחלמ,,ב האר רחא םדא

 וקלחנ ךכ ."םילייח םהב בישוהל ידכ םהיתבמ םידוהיה תא

 : "תהה תודוא לע םהיתועידב םהינבו םהישנו םה השרוב ידוהי

 ,שפנו בל תדיערמ העומש תובקעב אובל הלולעה תושחר

 ,השרובל תבשה םוי םצעב הרדחש ,יולגהמ הבורמ הב םותסהש

 רבד לכ ףפותמה ,קובולק וליפאו תושדח איבמ ןותע אלל

 -ובקה ויניזאמ םידוהיה תא ליהבה אל ,הצעומה םעטמ שודיח

 תנכושה הרייעב ,השרובב התיה תבש יכ םוי ותואב ופותב םיע

 .הירגנוה תוכלמ לש יחרזמה הצקב

 השרובב םילוג

 ומל רתס יוה באומ יחדנ רב ורוגי,

 (ד זט .שי) ייררוש ינפמ

 םירהה תולגרמל תנכושה השרוב לש יפרגואיגה הבצמ

 הל םרג הניבוקובל -- הישיבכו היצילגל םיליבומ היליבשש
 בושייה ,הירגנוה תוכלמ לש ינופצ-יחרזמה רוזאב תויהל

 הלפנ לשימשפ רצבמ לופנב .תיזחה ףרועב אצמנה ןושארה

 .הניבוקובו היצילג תוריב ,ץיבונרשט התוחא -- התאו בובל םג

 הכשמנ היתובקעבו הלחה תירבה תואבצ לש הלודגה הגיסנה

 םידוהי םלוכ טעמכש םשפנ לע םיחרובה םיטילפה תרשרש

 םירכ ,תיב ילכ הפייעל תוסומע תולגע לש תונחמ*תונחמ .ויה

 םהישאר וטלב םילוגה ילג ןיבמ .םידגבו לושיב ילכ ,תותסכו

 -וניתו (תוריפחב םה םירופח םיריעצה) רעש יפוסכ םינקז לש

 וארנ וא ךליאו ךליא םהיבוכרב ולטלטינש םידליו םילוח תוק

 .בכרה ילכ ירוחאמ םלגר םיתתכמ

 ונפ םתיברמ .סנואמ תולג תכרוע הניבוקוב תודהי

 השרובב םילוג

 רבעל -- הברעמ וטנ םטועימו הינוליסנרט תוזוחמל המורד

 ינפ תא ולביק םוקמה ידוהי .ועיגה השרוב דעו "פולסירפ,,ה

 םהל וניפ ףאו םיבר םימחרבו יבבל םוחו שגרנ בלב םילוגה
 תוחמשב קרש םירדח .םהיתוטמ תא םהל ועיצהו םהיתבב םוקמ

 םיגולס -- "םיריקלא,ה -- םיבורק ינפב וחתפנ החפשמ

 וענמנ םתיחמל ןוזמ .םירוקעה תושרל ודמעוה -- לוכיבכ

 ואיבה םהילימרתב ןכש ,םיבערומה םיחראמה ידימ תחקלמ

 וררשש הקוצמו רוסחמו ינוע .ךשוממ ןמזל תלוכמ ירבד םתא

 סחתו הנוכנה םחורב העגנ אל ,המחלמה תונשב השרובב

 וקתונש ,םיכרד יעיגי ,םיפדרומה םידוהיה םהיחא לע םניע

 םשקבב ,דודנ וקיחרהו םהירוגמ תוצראו םהיתובשומ תומוקממ
 .הכלממה םינפב הסחמו סונמ

 ינושב השרוב ידוהי וניחבה םימי המכ רובעכש אלא
 -וקובמ םהיחא לע הדיפקב וטיבהו םיטילפה לש םהיגהנמבש
 .םגהנמכ ,ותכלהכ תבשה תא םירמוש םניא םהמ םיברש ,הניב
 ןהיתויחא לש ןשאר תורעשב יפוד םישנה ואצמ דוחייב .םה
 תא ןהל וחיטהש ויהו "השוב אלל,, ערפ תורודבה תואושנה
 ןהלשמ תורעש -- "ראה ענעגייא,ה ללגב,, :ןרסומ ירבד
 ןמ שנוע ,תולג תריזג ןכילע הרזגנ (הכלהכ וחלוג אלש)
 -מואל רסומ תפטה דעב וענמ ןהילעבבש םיחקיפ ."םימשה
 לש ןתעש ןייד -- םויה תחכות תע אל :ךרד יעות םילל
 לעו ןהילע הדריש הרותב הבותכה החכותב םיקולא תומועז
 תסונמ םתסנו ...וסוני םיכרד העבשב,, : המותכ האבו ןתיב
 .וניתאטחכ ונל לומגי אלו ןועל 'ה ונל בושחי לבל .'וכו "ברח

 םימי רובעכ הובזעיו השרובב בר ןמז והתשה אל םיטילפה

 ודדגש הלא םג .התיה תורסיקה םינפל םהינפ תמגמש ,םידחא

 לארשי תונבמ ליחה תושנו םקלח רפש אל הינוליסנרטל

 טבשב ןהיתוחרוא תא הנרסיתו ןנושל רסומל םה ףא וטה םשד

 ןדגנכ רזעל ןהילעב םג ופרטצה ,השרובל דוגינבו ,ןהיפ

 הדובעו קותמ אצי זעהמ םלוא .םיזע םיחוכיו וררועתנו

 םיטילפה ןיב :םידודנה יערק ןיבמ התלעו הפצ תיתורפס
 ומשו "הלינב דלומ,, הרייעהמ חור ראש לעב ידוהי שיא ךלהתה

 ותעשב איצוהש ,ודיב ריהמ רפוס טעש ח"ת ,רכרב יכדרמ 'ר

 לע בשייתה הז םדא .ךרכ םירשע לש תיקודקד הידפולקיצנא

 ונורכזב םירומשה ויתורצוא ינמכממ ףסאו וידודנ תלגע תוצק

 חיכוה וב יתכלהיינרות רקחמ רביחו (ותעשב ם"במרהכ)

 טישכת יכ רופיסו חוליג תונועט ןניא השאה לש היתורעשש

 .תילאמש ןיש) "הרע ש המחלמ בישמ, רפסה םש .הל ןה

 גשיהה אוה הז רפס .'ו ה"כ היעשימ קוספב םכחותמ שוביש

 :וייחל רמ ץק דעונ הז רקי ידוהיל) .הירטסוא תמחלמ לש

 .הניבוקוב תודהיל םעז םויב וידייצ ידיב תומל רקדנ

 ןוילופמש לש וייוליגל תצקמב המוד הרקמה השעמ

 ,ןאכ ספא .עדמב הכזו ברקב דיספה : םירצמב ןוילופנ תמחלמב

 הליעוה המ :םינוירוטסיהה לואשב) הכלהה הרשעתנ רכרב י"'ע

 םהל וגעי !!תוכמ םג גופסלו םירצמל הנחמב האיציה

 .ןוילופמש לש ותילגת : םיגולואיכראה
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 !!םיאב םיסורה םיאב םיסורה

 (ול וכ ארקיו) ףדור ןיאו ברח תפונמ ופנו,

 "האב איה יאנת לע וליפא םכח תללק,, :ונימכח ורמא

 םרמאב םנושלב השרוב תושנ לש ןהילעב ורהזנ אל .(:ג .נס)
 רעצו םיבורמ םימי ואצי אל "ונישעמכ ונל למגיי אל יאולה,,

 םמוקממ םזיזה ףאו םתחונמ תא ךירדה ,םתוא םג אצמ תולג

 לע וככוסש םימרהו םיהובגה םירהה .טעומ ןמזל קר לבא --

 ,םייוגב היחנ םלצב םהילע ורמא הידוהי רשאו ,השרוב

 הנהו -- םהילהאב ברקי אל עגנו הערה עגת אל םהילאו

 רוצעי אל לושכמ םושו םיסכרה ולפשו ,דועמל ודמע םירהה

 וללוחתנש תוברקב ,תירבה תואבצ לע ץחולו הלועה ,ביואה דעב

 .השרובמ רטמוליק םישולשכ פולסירפה ימורמב ומצעתנו

 האלימו השרוב ימשב החליפ הדירחמ הרושבו םויה יהיו

 ובל ןתנ אל שיא !םיאב םיסורה :הלחלח הידוהי בל תא

 םילועשמש ,ןופצמ וא חרזממ םא -- ועיקבי דצ הזיאמ תעדל

 קרו םירהה רתסבש םהיתויאגב םכרד םהל םיצרופ םילתלתפ

 ,םלובגב אובמ ביואו רצ ינפב םתחו ןתיא עלסכ דמע דחא דצ

 תומוח רמושכ ,רידאה "סורטייפ,ה בצינ םש .םורד דצ אוהו

 ךכיפל ,םקנתמו אנוש לש ,רז שלופ לש ולגר ינפמ םיטפרקה

 סורטייפל אלו -- סורטייפה לא -- וילא החירבה הליחתה

 םידוהי תבשוימה הנוכשה וז ,הסורטייפה לא אלא ומצע

 .רהה סורטיפה ןמ אצויה לחנה םש לע תארקנו

 ןיב ויה םלוכ אל ףאו תכל וקיחרה אל םיסנה םלוא

 םתא לכאמ ירבדו םילטלטימ וחקל םידליו םישנ : םיטלמנה

 ןהילע רומשל םהיתויונחב וראשנ םירבגה וליאו .םהל "וחרב,,ו

 רמול ומידקי -- ונוגרהי רמאת אמש .םיסורה ןודדשי אלש

 הב ועיקשהש תונחה תא יכ ,הנתונל םתמשנ וריזחיו יודיו

 םהילע ביבח םנוממ םיקידצ,, םאו .ןיריקפמ ןיא םמדו םבלח

 המוד .שכרנ בר למעב םשוכרש םע יטושפ ןכש לכ -- "םפוגמ

 ורסמ םתס אלש םידוהיה לש םתבשחמל עיגהלו רעשל ןתינש

 החותפש םיסורהש םשפנב ומידש אלא לרוגה ידיב םמצע

 םתומדקתהב ובכעתי אל ביואה ירחא הפידרב םהינפל םכרד

 טושפל םכרדמ וטסי םא וליפאו זב זובלו ללש לולשל ידכ

 םירתסמב אובל רשפא םגו ,םוגרהי אל גורה -- לזגב םהידי

 וחבשיו ,למוגה תכרב וכרבי -- ויחי םאו ,םעז רובעי דע

 םתמשנ םהל ריזחהש ,ותוכלמ דובכ םש תא וממוריו וראפיו
 .םהילע ותלמחב

 םטלקמ ואצמ םבור יכ הרהה וליפעה אל םיחרובה םג
 יפוחל רשגה ירחא ,הבישיוה רבעמ םיררוגתמה םהיחא תיבב

 -וחא תודשב םידוהיל םיכייתשמה םיתבב םטועימו ,הסורטיקה

 ירמוש רמולכ ,םירלי'ז םיארקנה םירכא ילד םהב םירגו ,םהיתוז

 םתשבלש ,תובאהו םיבר םימי ואצי אל .םהידבעמו םהיתודש
 ,םיקזוקה ידסחל םירוסמו תויראה בוגב םמצע תא ובכיעו הרובג

 םהיתוחפשמ ינב יחתפב ועיפוה -- זאמ םידוהי ילכוא

 יוצמה לכו רשבו םחל םתולג ימיב םהל וקפיסש ,"םילוג,,ה

 םתחקל ואב יכ ,םהיטוטרמס תא טקלל םושקביו םתושרב

 ןיאו ער עגפ ןיאו ןטש ןיא ,הולשו םולש רפכב יכ ,התיבה
 !םיסור ןיא -- רקיעהו רבד םילכמ

 הלפנ תרעצמ הנטק תועט !? םיסורה ומלענ ןכיהל

 הדערו ליחש ,תוסייגה תוברקתה רבדב העידיה תריסמב

 (םיצימאה השרוב ירבג תא אל קר) םאוב יעמוש תא תזחוא
 ? הבוטל הכפה םיקולאש הארונה הרושבה השבתשנ דציכ --
 פולסירפהמ בשה יוגה וריכמ תא םירהל וכרדב שגפ ידוהי --

 דרויה ךרדב םה תונחמ-תונחמ -- םיסור :ויפב העידיו

 ליחתה ידוהיהו -- וירבד תא שרפל יוגה קיפסה אל .השרובל

 הדירחהו השרוב דע דחפ"תלהבב אוביו דדיו וחכ תיראשב ץר

 התוא ויה םירבדה תתימאב םינימאמ םניאו םינימאמ .הצברמ
 .םיטלמנלו םיראשנל וקלחנ ןכל .העש

 החירבהש ,םהיתבל רוזחל ודקפ -- תוכלמל רבדה עדונשמ

 רפסמ רובעכ לבא .םתמזיו םתעד לע אל התיה תלהובמה

 ,םייוג תרוצב אלש אלא .םיסור האלמתנ השרובו -- םימי

 הבורהו םהילע ךוראה םתרדאב םימוצעו םילודגו םיהובג

 ,תונכסמב םישובל ,םייובש םיסור םא יכ ,םהידיב ןדוכמה
 -ונמל הבש השרובו -- חרזמה תיזחב ובשנש ,םייולבו םיעורק

 םיסור רבדב ותעדוה תא םייסל יוגל ידוהיה ןתנ ילמלא .התח

 .הסונמה תא בא-יתב תורשעמ ענומ היה -- םייובש

 םיעוצעצ :העתפה םידוהיה ידליל הניתמה התיבה םבושב
 ,םייובשה םיסורה ידי השעמ ,ץעמ םינקתומ םיגוסה לכמ
 םהל ועצוה -- םהימימ םדיל ואב אלו ואר אלש םיקחשמ

 המדא חופת ,םחל תסורפ לוטיל םה םינוכנ םתרומתבו הריכמל

 ,לכאיי רשא לכאמ לכ וא ,תוקרי וא תוריפ ,חלמב קוזבו יולק

 םיסורה לש םאוב םוימ .םהל הזירז דיש םינמא ויה םהיניב ןכש
 תיב :םיעוצעצהמ עשעשמ תוחפ הזחמ טנירפה ידלי וזח
 ותנחט ילגלג תא םיעינמה םימה לכימ לעמ םקוהש םייחבטמ

 ןרוהנייא לסוי לש םתיב ירוחאמ :יאבגה בייל בקעי לש

 ירגפ םתסו) םיכנ םיסוס םיאבומ וליחתה רבורג שריה המלשו
 קפוס םרשבו וחבטנ םש ,פולסירפה תיזחב ועגפנש (תוליבנ

 -  םיבערומה םיסורה תא וב ליכאהל םייובשה חבטמל

 קינבוקלופ היה וז בל תבחר תיאבצ "הקפסא,, לע הנוממהו

 -- אקוד ואל -- !? "חצונמל יובא,,) יובש יסור (ףולא ןגס)

 םא יכ םימיה םתואב המחלמ יובש היה אלש תורושה בתוכ
 ןרוהנייא לסוי (6!? םנמואה) ליעוהל ודמלמ לש ורדח יובש

 -תלובש חמקמ היופא התיפ -- "לצעלפ-ןרבוה,ב קפתסהו

 םתליכאש םידמל םיאצמנ (לעוגו הליחב םעט המעטש -- לעוש

 .םיינעה ידלי לש וזמ התיה הלועמ םייובשה םיסורה לש

 אבצל סויגה

 ידוהי לש םתונמאנ האטבתה תקהבומ תויטוירטפב

 יללעמ ויה םימסרופמ טושוק לש דרמה ימיב .םצראל הירגנוה

 םידיעמ כ'ע -- וכלמ דגנ לבוהש אבצב םידוהי לש הרובגה

 הבוטל עתפוה ומצע טושוק וליפאו הירגנוה ימי ירבד יבתוכ

 םיממוקתמה תרזעל וצלחנ הב ,הז םע ינב לש תובהלתההמ

 .פ"עבו בתכב וז ותכרעה תא עיבה םגו

 גרובסטבאה תיבמ רסיקה ימיב

 זרלוצנהוה תיבמו

 ואצי המחלמה ץורפ םע .דימ סייגתה השרובמ רעונה

 -לענו םירימט,, םג םנמא ויה .ורזח אל םהמ םיברו תותיזחל

 לספיהל ידכ םפוגב םימומ םמצעב וליטחש ולאכ םגו "םימ
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 -רובב תודרל םינמורה תדרב .ויה םיטעמש אלא -- אבצה ןמ

 לעכ "שישקב,, לע ורבידו ןוממה תואת תא םתא ודירוה ,הש
 .תחא העש וליפא וידעלב םייקתהל רשפא יאש יעבט רבד
 תוריש לע ללכ בשח אל ,תובציתהה ליגל רענה עיגהשמ

 ינפמ ,אבצ אצויכ ומצע תא האר אל לבא ,בציתה .יאבצ
 ."לכה הנעיש ףסכ,ה לע םיחחושמ וליחתה רבכש

 ואל -- "ועסנ,,) ועסנ הילא ,הבישיוב סויג לש וכרד ךכ

 תואריהלו םמצע שילחהל הרטמב ,וצר וליפאו וכלה ,אקוד
 םיבציתמ סויגל םידמעומה .(יאבצ תורישל םירשכ יתלב

 יניצק תרשרשב הבושח יכה הילוחה אוהש ,יאבצה אפורה לצא

 -רזא ןיבמ ליח ישנא רוחבל הנידמה םעטמ ונמתנש אבצה

 .םיריעצה היח

 -וקיבד ,םתדלומל םתונמאנש הירגנוה ידוהי תוארב יהיו

 וליפאו הילע ןגהל האירקל םתובציתהו התוברתלו התפשל םת
 ייוליג לכ יכ -- ויה םינושארה ןיב תוממוקתהו ירמ ימיב
 שחכ ינזאמב םידדמנ הלצב םיסוח םהש הנידמל הבהאה
 תיתרוסמה םתאנש -- תחאה ןפכב םינותנ םדועב ,המרמו
 ,הנושארה תא ןבומכ ,העירכמה הינש ףכב המשומ םידוהיל
 -- םידוהיה לע אבצל סויג תבוח תלטה םע,,ש םירבדמ דועו
 חרזאה תויוכז רתי תא םהל קינעהל םג הנידמה תבייח םולכ

 םירזלכ ,םינש הזמ םבגל תוגוהנה תולבגהה תא םכרדמ תונפלו

 ,םתעדב םיככוח םיבר וליחתה ךכיפל !+! םידוהיכ דוחייבו
 אל םא ,ה"'רי ,רסיקה תואבצב אובלו תאצל םהל יאדכ םא

 "עגר טעמכ יבח,, :ץעימה איבנה תצעל תייצל םהל בטומ

 .'וכו
 םיפתרמ הברהו םינש עברא ךרא הזה ירוטסיהה עגרה

 .הלילו םמוי םהירחא ושקיבש ,"םירימט,,ל רתס ויה תוילעו

 ךותב םוי תואמ עבראו ףלאכ ץבר ףלוו 'ר לש וסיג ,סחניפ

 תילעב חנוה ,תונחב םוקמ רסוחמש ,לודגה םירורפגה זגרא

 ואצי םמויו ןוילע רתסב וננולתה הליל ...ותוחא אשונ

 םדא ןבכ לוכאל ,ריוא תצקמ םברקל ףואש ןעמל ,"םהירוחמ

 .תסנכה תיבב ללפתהה תכלל -- רקעבו השא דוליכ חונלו

 "תוצונה ילעב,, וארנשמו הכלהכ לעפ ןיעידומה תוריש

 וטלמנ ,"ובציתה,, אל ןיידעש "םימלענה,, תא דוכלל םיאצוי

 יפיעסבו םירוצה תרקנב,, ואוביו "םזועמ ןויבח,,ל םישקבתמה
 רדהמו םימרדנ'גה -- "דחפ ינפמ רפע תלחמבו םיעלסה
 סנואמ ומיקו .םשפנ לע םסונ תעשב וספתנ םיבר ...ויתוצונ
 יאניד -- אתוכלמד אניד,ש לאומש לש הכלהה קספ תא
 .(רסיקה לש) המרח הע ה'יריקה יאנושב וכיו ןוצר אלב וכליו

 יםימלענהו םירימטה,, לע היה הנמנ ןדיסה זאה רזעילא

 םא ,ויה םירובסש ,השרובב ר'העהחלמ תונשב וברתנש |

 -- ורובע תומלו תכלל לבא ,ה"'רי רסיקה תא םיבבחמ ויהש

 -- םוקמ םושב תאזכ הבוחל רכז אלו היאר אל ואצמ אל

 לוע ונממ םיריבעמ -- הרות לוע וילע לבקמה לכ,, ,ךפהל
 יירדנער,הש אלא !? הרות דמול וניא השרובב ימו "תוכלמ

 שפחל ךישמהו וז הנשמ דמל אל השרובב םפושמהו ןמשה
 הרשע הנומש וב אצמיו עיגה ןוילעה תסנכה תיב דעו םיתבב
 רורחיש בתכ םדיב ןיאש (תויחל םיצור -- "י"ח,,) םידוהי

 ,הרושב םודימעהו םואיצוהשמ .ותמחלמ ירשו ךלמה םעטמ

 רפסמכ ,רשע העבש םאצמיו שדחמ םעזנה רטושה םאנמ
 אבא תיבב תרשל "בוט,,ש אצמ דיסה רכומ רזייל יכ "בוט,

 ריתסה -- םירתסנה יוליג ידכ ךותו ךלמה תיב תא רשאמ
 ךרד ץפק "גנורטגראפ,ב ץוחב הריפסה תעשבו שדחמ ומצע

 ןעי עשרה ושעכ םידאה הרטשמה שאר .טלמייו ןולחה

 םילגרה לק הז ןטק שפחמ ינא םינש שולש הז :רמאיו

 .יתועבצא ןיבמ רבע-קמח ,וילע ידי םישל יתחלצה רבכשכו
 יהולאב עבשייו הצרא ץצונה ועבוכ תא ריסהו םק ומעזב

 וילע ודי תישי םא דע טוקשי אלו חוני אלש ,ויתובא םינוהה
 השרוב תא ותאצבש ,םייק אל ותעובש תא .ותאונת תא עדיו

 םע דחי ואובחממ רזייל אצי -- המחלמב ומע תלפמ רחא
 לש הז גהנמב .םהידודנ לע ץקה ץיקה יכ ךשוח יבשוי ויחא
 דע ,השרוב ידוהי וקיזחה םיצינ םיכלמ ינששכ "תוילרטינ,,

 לש םהיסיכ תא ואלמיו םינמורה ימיב םג .תעגמ םדיש
 םה "ךלמה גבתפ,,ב ולאגתי אלש דבלבו ףסכ אבצה יחילש
 הקילוסאפ ,ילוסאפ,, :תוכרעמ שולש ינב םחבטמ ילכאמ

 .תלוליפו תילופ ,לופ ,ונייהד -- ''הצילוסאפו
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 הרוחשה תבשה

 ןבלה תוומהו

 וליכ םירגנוההו ולחה םינמורה
 םיחצרמה םע הלועפ ףתשמ גלשה תפוס
 תעשורמה הפיטחה לע םירופיסה ךותמ

 היבוט לש רואית

 ףנחתמ ומוקמ ידוהי ימד ךפושה
 האושה רחאל "וירבח,ל
 שרומרמב םידוהיה ןוילכ תא אבנמ ןוירוטסיה
 האושב השרוב
 עדוויהב ךעד הוקתה קיז
 השרוב ידוהי לרוג לע
 עשרה ןוטלש ימיב
 קלח ליצה אל עודמ
 םשפנ תא םיללמואהמ
 השרובמ לארשי תאצב
 לצינש רשואמה
 השרובל יבוש םע
 תחרופ תייוגה השרוב
 הממושה השרובל ךרדב
 שייובמה אבא תיב
 תודידבה תדלב
 יריע תובוחרב טטשא דדב

 האושל האלת זיב

 -- ידוהי ,ילארשי ,ירבע
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 הרוחשה תבשה

 'ירנופדר םירז, |

 םיימשיטנאכ םימיה רבכשב םהינפל אצי םמשש םינמורה

 י'הרות,ה תא ץמאל םינכומ ויהש םינושארה ןיב ויה םיקהבומ
 םייתפש תוזלו ןיע תיארמ ינפמ ,ןיידעש אלא גרבנרינמ האציש

 -- בוטה המשב עוגפלו ינוציקה ברעמה ןמ אובל תולולעה
 ,קוחה תרגסמבו תוריהזבו הליחת הבשחמב הישעמ תא התשע
 ןהל התיה אל ,הילא וחפתסנש תויצניבורפה .ףגנה לחה ךכו

 תוצראהמ היסולכואה תודונת לע חופיסה תעשב תרוקיב לכ

 םולשה תדיעוב םכסה יפל ,הכלהל .םישדחה םילבחל תונכשה

 םיחטשב םיבשוי ואצמנש הלא לכ תינמור תוחרזא ולביק

 ןכ אל -- הלודגה הינמור תא וויהו חופסה ימיב םיחפוסמה

 "ולבסנ,, תומוקמה םתואב ודלונ אלש םיחרזא -- השעמל

 םויבו -- ךכל הרשכה העשה אוב דע םידמועו םייולת וראשנו

 .ודקפיי -- הדוקפ

 ותרואממ אציש ,ררוצה תשיחב ימי ,םימיה ועיגה הנהו

 םג האיצוה זא ,תורחא תונידמ תורידקב ,הפוריא זכרמב

 םגש הידוהיל חיכוהל רמאתו הקיחמ תעשורמ די הינמור

 התעיגפ תישאר .בקעיל ושע תאנש תוכלהב קרפ תעדוי איה

 םיבשויה םידוהיהמ לודג קלח לש חרזאה תויוכזב התיה הערה
 :חיכוהל םידוהיה לעש הריזגה האצי דחא לפא םויב .הצראב

 לש םרז .תורוד המכמ םהירוגמ ילבחב םתועקתשה תא

 םהיתובא לשו םהלש ,תודועתו םיכמסמ ירחא תוצצורתה

 רבעמ לא הריגה תעונת םג הליחתה .ץרפ םהיתובא תובאו

 ידוהי .םשפנב די וחלש -- םתונלבס העקפש םיבר .םיל

 שופיחהו 'הב םתוקת ולת השרוב ידוהי םכותבו שרומרמ

 .לחה היצולוקירטמה ינויכראב

 ולכ םירגנוההו ולחה םינמורה

 -- הידוהי לש חרזאה תוכזב טוטיחב תקסוע וז דועב
 ,ץקושמה יפמ אציש םירגנוהל ותריסמו שרומרמ לבח יוניפ וצו

 רובעכ .הז ישונא יתלבה שוליבל טעומ ןמזל ץק םש ,הניוב

 תוירזכאבו -- הריזגה השדחתנ -- הירגנוה ןוטלשל םינש יתש
 דחוש ןתמ ,דרשמל דרשממ תוצירו תויוצצורתה ,הריתי

 תומישר ולתנ רבכו ,טטימוקב וטשפ תודועת יפויזו םינומלשו
 ןהישאר תדילש ,הצעומה תיב תוריק לע תוידוהי תוחפשמ לש

 תוירלצנקה ידרשמ לש םתזינג יתב .קפסב תלטומ ,םוקמב
 ,קבאה רסוה ודמשוה אלש םיכמסמה לעמו החוורל וחתפנ

 םימדב ומליש םידוהיהו םינש תורשע הזמ םהילע קיעהש
 ,שוריגמ םליצהל םחוכבש ,םילבה םילעה רובע םיבורמ

 .הילכ :ועמשמש
 לפיטש דעו דסונ .הז ללכמ ואצי אל השרוב ידוהי

 .המישנל ריואכ העש התוא םהל םישורדה םיכמסמה יוליגב

 ולחה  ויתובא תונשש ולא תא םג ןובשחב איבה ,דעוה

 הרותשה תבשה
 :הרייעה שאר לש ינחצר ימשיטנא לעפמ

 םירהל םישרוגמ "םירז,  םידוהי 36 =
 .גלשב םתומ םיאצומו

 שופיחב םהל ןתיגש הכראב קסוע ודועבש אלא .השרובב
 יעשרמ םיינש ובשי ,תואכרעה יזנגבש תודועתב טוטיחבו

 שאר ,ןאינישזרמ : ושיוב זוחמה לשומ לש ורדחב תונוטלשה

 ,םמצע תעד לע ,ורזגו וילופ-שדאק לשומהו השרוב ריעה
 ורחבנש ,השרוב ידוהימ תושפנ ששו םישולש לע היילכ תריזג

 םילילעמ םינישלמ תצלמהב ,הצעומה ירבח י"ע םג בל ןודזב

 .עשי ירסחב ללעתהל הואת ךותמ ,םיסג םימקנתמ םתסו

 יחרזא רותב השרובמ םתקחרה תרוצב םהילע האצי תונערופה
 םהיתובא תובאו םהיתובאו םה ,םלוכש איה תמאה) ץוח

 הילעש הירמרדנ'גל ,הריזג ץראל םחלשלו (ודלונ השרובב

 שיו טשפדובמ העיגה הדוקפהש דגוה .ינחצרה עוציבה לטוה
 | .רתלאל העצבל

 ףגנה לחה

 תבשה תדועס רחאל ישש לילב 1942 תנש 284-ב
 "...ול יוארכ יעיבש שדקמ לכ,, ,"תורימז,,ה תעמשהו הנושארה

 תמישו "וב החמשנו הליגנ 'ה השע םויה הז,, קוספל ועיגהשמ
 ועזעדזנ -- "םימלוע תעושתל,, לארשי יקולא 'הב םחטבמ

 לוקמ השרוב ידוהימ הששו םישולש לצא םיפיסה תומא
 םשב ,ךתיב חתפב "םירדנ'ז,ה :םתיב תלדב תוסג תושיקנ

 לוענמה תופכב תועגונ סוסיהב תותתרמ םיידי !חתפ ,קוחה

 תיחשמ יכאלמ םירקדזמ הנתפמ לעו הריצ לע בוסית תלדהו
 הדוקפהו םהיעבוכב תוכועמה תוינוגססה םהיתוצונ םע

 ,המישרה יפל ינולפ ןב ינולפ, :םהיפבו םדיב תעשורמה
 ךילע תשוה .ינלופ ןיתנכ עיפומ ךמש ,הריבהמ העיגהש

 דע ךוולי ונישנאו ,ךכב ךל עייסל ונילעו ,ךתדלומל רוזחל

 םישולש !אובו םחק -- םיישיאה ךיצפח תא זורא .לובגה
 םישנ ,שונא ילדח י"ע עבקנש לרוג יכומ ,םינכסמ הששו

 .שדוק תבש ליל ותואב הדירחמה הרושבה תא ועמש םידליו

 ןתכאלמל ''םידי,,ה ואצי קוחה לש "לוק,ה עמשנש רחאל דימ
 ףסאמה תדוקנל חוכב םופחסו םיללמואב וספת תבאוסמה

 םדעומב םידדוב םניאש םתמהדתל ואר םש .הרטשמה רצחב
 רבע תישונא יתלבה הריקעה עמש .איה םיבר תרצ -- םתרצו
 דימו -- םלוכ תא הזחא תיללכ הלחלחו השרוב לכב קרבכ

 םהרבא 'ר ליעפהו רוסמה ,זאד הלהקה שאר .לועפל וליחתה
 ורשקתה השרובמ .טשפדובב םהה םימיב השע הטאר שריה

 תא ול וריבעהו שריה םהרבא תא וספת סנ השעמו טשפדובל

 .הלא תושק תועשב השרוב השבלש התעבהו ארונה עדימה

 תונוטלשה םע השיגפ שקבל זפחנו להבוה םשד ידוהיה דעוה

 .הרזגה לש הלוטיב םשל
 תריזג םושש עדונ ,שונא יסחיו קדצו םימחר שוקיב בגא

 בכעל קרבמ חלשנ םגשו ,םדימ השרובל אצי אל להובמ שוריג

 ואצי רבכ ורעצלש טשפדובל בישה ןאינישזרמ .שוריגה תא

 ועיגה,, םג ודיבש העידיה יפכו ןילופל םתדלומל "םירז,ה

 ץיידע ויה םיאולכ הבושתה חוליש תעב ...םדעיל "םולשב
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 שולש .הירלצנקה ןינבב ,םהילע האצי הילכ תריזגש ,םיאכדגה
 רקיש ,הדוקפ ףייז :והה תבשה לילב עשר ותוא רבע תוריבע

 .הסישמל םינותנה ינפב חוליש לוטיב תא דחיכו ,וילע םינוממל

 ,ויפכ יריציו רצויה יפלכ םויאהו לודגה םיאטחה"אטח םלוא

 ידיל םישודקו םיקידצ ו"לה תריסמ -- ול רפוכי לב אטח אוה

 לילב היה ורבד השוע ,ןיילתהו ,םפכב ןווע אל לע -- ןיילתה
 יררה לע הליל ותוא דריש גונעהו ךרה גלשה ,הז תוהלב

 .ןילופ לובגל ןעשנה שומר'צה קמע ךאוב םיינופצה השרוב

 תרומת םיסוס ול החיטבה ןאיניש'זרמ ינפב העיפוהש תחלשמ
 טילחה הז לבנ דזש אלא -- חוטב תומל שורגל םינודינה

 .םייח םיסוסמ םיתמ םידוהי בטומש

 םיחצורה םע הלועפ ףתשמ גלשה

 דחאה חלחלש תא .הליל ותוא תופילח ודרי םשגו גלש

 ףעז תורעס ,הלעמל םיננעו הטמל םיליפרע .ינשה איפקה

 ,חוטש םהל וחטשיו םמעז תמחב וידחי ורבח תופעלו חור

 ידוהי הששו םישולש לש םכרדב ,חרקו גלש ,ןואפקו רוק

 ןכ -- השרובמ תכל וקיחרהש לככ .ןודבאה תליסמב השרוב

 .חיפטמה קמועה יגלשב תוצעננ םהילגר .הדעצה םהילע התשק
 רזוע שיא .הינשה העקתנו -- תחא לגר ףולשל וקיפסה אל

 םיססוב ,ותרצב רצמו ותא וררוג ,"קזח,, רמוא ןיאו והערל
 יכושח ,םיסגלק םלאמשמו םנימימ .םילפונו םימק ,םיסרודו

 םהידיבש םיבורב םהב םיציאמו םהילע םידמוע ,םיקולא 'םלצ
 םתאב םשמש ץראל םתעגהו טעמ דע ,םידוהי המידק,, -

 םכילוהל תחתו ,תעשורמ הנווכבו ןנכותמ היה עסמה ."ונילא

 ותואל ורזח םעפ ידמו תולקלקע םכילוה -- לובגל רשי

 אלל חתמה :התיה הרורב הרטמהו ;ואצי םשמש  םוקמ

 לעפ -- ןתינ םרט יולג חצרל "רתיה,,הו ליאוה ,םימד תוכיפש

 התיהש תינמוה חצר תטיש יפל הדילמ ינמור היהש לבנה

 .הלא םעז ימיב הינמורב הגוהנ

 היברסב שוריג ימיב "שבי חבט,, עצבתנ המוד הרוצב)

 ידימ וררחתשנש םיחטשל םרזחב םינמורה י"ע הניבוקובו

 ונחהש םיללמואב תומש ושע רעסו העוס תוחור .(םיסורה

 ימשגלו רוקל הסישמל םינותנו הסחמ תלוטנ העבג לע םתוא

 ןיצקל םירבדמה שאר עיצהבו תופוג חיה עורז חטשה .ףעז

 תא זיזיש ,בהז ירבד םע רורצ ,תוומה תכולהת לע הנוממה
 -- םיצע רתסב אתרופ הלצה םהל תתל רעיה ךותל הנחמה

 ןיאה :והלאשו וימחר ררועל הסינו וילא הנפ זא .לבקל בריס'

 םיעווגה לע הסוח -- ךתיבב םידליו םינקז ,אמאו אבא ךל

 וטישוהו הדוקפ בתכ דקפמה איצוה זא -- !ךיניע דגנל

 תוחפב עיגהל ךילעו תלביק שפנ ףלאכ,, :וילע בותכו ןלדתשל'

 סאי יחצרמ םג ושע ןכ "...םהב חלשת לא די לבא -- םתיצחממ

 םוקיתה ,םירגוסמ תונורק ךותל םהיתונברק תא םסינכהב
 אל ידכ םהמ וקחרתה ,"התמ הליסמ,, לע םדימעהו ריעהמ

 םיכרדב קנחה יאת ךותמ תולועה םימיאה תוקעז תא עומשל

 תויוגה תא איצוה ןעמל ובש םימי השולש-םינש רובעכ קרו

 תינחצר האצמה -- םינורחאה הסיסגה ירופרפב תותוועמה

 לע םג וסינ התואו .םייקנ םדדיאמצ םינמור לש םנפלוא תיבמ'

 םירהה יגלשב העווז ליל ותואב ,השרוב ינב ,תומל םיתופשה

 תרחמל :הפי הלע ןויסנה .ןילופ תולובגל "לידנאה,,ה ןיבש

 םיפוטעו םיללוגתמ םיאופק תויוג לע ורפיסו םייוג ואב םויה
 .םהיתורשעל -- גלש

 םישולשל תועווזה תנש -- א"שת תועובשה גח רחא

 רבדמב םשפנ וחפנ םהמ דחאו םישולשש השרוב יגב הששו
 ןייטש לשיפ 'ר לש ונתח ,ץכ םחנמ םק ,השרוב ןופצבש גלשה

 שבלו רקה תוומל םישרוגמה ןיב היה ונתוח אוה ףאש ,לי'ז

 ירחא רותל ותא ורכש לטנש יוג ןרעיו אוה אציו דייצ ידגב

 לארשי רבקל ןאיבהלו םהיתומצע תא טקלל ,םיאפקנה תופוג

 םש לגיו -- בודה קמע -- "לוסרוא-עילאו,, המשש העקב לא

 קובד םרשב רזע .םיללמואהמ המכ לש תוקמנה םהיתופוג תא

 ירתסממ דחאבש ורפיס םה .רישפמו ךלוהה חרקה ישוגל היה

 לש:ותשא תא ,ונבו אוה ,וצמאינ ארוקינ םשב יוג אצמ רעיה
 דירחמ בצמב התארנ איה .בשע תכחלמ איהשכ דאנעג םחנמ

 הוריכה םהש) המשב האירקה לע הביגה אל איה .עזעזמו
 םירשונ הפוגמו עקרקה יבג לע המצע תא הבחס ,(תיבהמ

 יפתכ לעמ הבורה תא לטנ ארוקינ לש ונב .םירביא-םירביא

 | .דיייה .הייוניע ילבחמ הריתהל ידכ הב הריו .ויבא

 וב תודרח ליל ותואב .םייחב וראשנש םישרוגמהמ הלאו

 ,ץמייטש סלירעב-המלש 'ר :םהירבחמ דחאו םישולש ואפקנ

 קילג קחצי ,דאנעג שריה-המלש רענה ,דאנעג ףלוו-םהרבא 'ר

 םהל ולאשוה םהייח -- הרשע םיתש ןב םלע ,שיוייפ אגרש ןב

 /-% , .דבלב םינש רפסמל

 רצנ) רפייל קחצי 'ר תחפשמ לכ :גלשה תאושב םיפסנה

 יי'ע וסנאנ .תונבהש םירפסמ .ויתונב שש םע (אנרוברב תיבמ

 לידנימ ותבו ןייטש לשיפ-םירפא 'ר ;םהירוה יניעל םדא-תויח

 הגוכמה) רעב דוד קילג ;ץיוואנרעשט םשב השא ; הידליו

 -דוד ;קלג קחצי ;דאנעג םחנמ לש ותשא ; ("לצעלפמאלפ,

 .םיבר דועו ,(שריה) קילג רעב המלש סכאס רעב

 ,םידוהיה רתיל ערהלמ ודי חינה אל ןאינ'גרמ תצלפמה

 דרפב םדיבעהל רמאיו םדימשהל ודי הרצקש ותוארב יהיו

 רענמ :רכז ןיממ ידוהי לכש וצ איצויו -- פולסירפה יגלשב

 .הפולסירפ הרה ליפעהל מ"ע בציתהל בייח ןקז .דעו

 רקובה תרחמל יכ םימעפ תונשיהל קהקזנ אל הדוקפה

 םהשכ בושייה לש  וזכרמל םידודג--םידודג םידוהיה ואצי

 תוירוטו ףרוח ידגב םישבולמו לכוא ילימרתב םידייוצמ

 .םמכש לע םהל םייולת םהשכ הכאלמ ילכ דועו תופרגמו

 ןויגל וארו םהיתונולחל דעבמ וציצה םהיתבב םיראשנה

 ךסב םירבוע םהינתחו םהיתונבו םהילעב םהו -- םידבע

 םהינפלו ,תירזכא הקירח קרוחו אפוקו חילדמ גלשב םיססובו

 דזה תא הכותב תאשונה ןאיני'זרמ לש ותבכרמ תלגלגתמ

 תוומל םידוהי הששו םישולש םושלש ךא חלשש הז ,חצורה

 ןברקו םדמ הבוקעה הארונה תופתושל המידק ימדכ ,חוטב

 םמושמה ץוקישל תיחשמה ןטש ןיב התרכנש תירבל תישאר

 ןילרבב רשא םיצירפ תרעמב ול ץבורה ,תוהלב םלצב ארבנש

 םיתניבו ץראה ןמ שונא ץורעלו לושמל העשרה האצי םשמש

 .םהיתבשמ לע קוחשלו אכד דע השרוב ידוהי בשהל
 םידוהי םיתאמכ : רקוב ותואב השרוב התאר ליפשמ הזחמ

 םהינפלו הפולסירפ הלועה ךרדב ,הפייעל אשמ ינעוט ,םיעסופ

 ןצחשהו לפשה לוועמה -- הנחמה ינפל רבועה ץולחכ --

 םנימימו ,םיכרד ינוקית לע הנוממה -- ףסאמה םהירחאמו
 האריה יתבל םירהה ןמ ודריש תויוגו םייוג -- םלאמשמו

 וצנצנ תועמד -- םהמ .ליפשמה הזחמב תופצלו םהלש
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 םיזירזה םידוהיה תא ואר אל םהימימ ,ובלטצהו םהיניעב

 ותואבכ םתגרדמ לפשב -- םהילע םידוהא ףאו םיחלוממהו

 ולא .םתפש לע הלע ינטש ךויח -- בורה םהו -- םהמ ,םוי

 ולאו ולא .םידיזה ונינכשל םהל הלע ךכה :םילאוש ולאל

 דלי המ עדוי ימ אלא ,ידוהי םאשע אלש םלאוגל םידומ

 אל .ןסוח םלועל אל ,םינודוהי ,ןכ םנמא .םינמורה ,ונל םוי

 .םכב סאמיו םכשטנ םכיקולא ,העשה םכל הקחיש

 םיתבוש ובש 'א םוי אקווד ,הז םויב רחב הז עשורמ

 ירהש ,רפע דע םידוהי םיאכדמ ךאיה תוארל ולכויו הכאלממ

 השחרתנ אלש ,גלשהמ פולסירפה יוקינב ךרוצ לכ היה אל

 ,תיאבצ תושגנתה לכ ,הנושארה םלועה תמחלמ ימיבכ ,םש
 ,וקוליסל הצק ןיאו םעט ןיאו התיה הפוכת גלשה תדירי םגו

 .תחנ ףכה אלמ ועבשיו םתלפמב םייוגה ואריש ידכ אלא

 וללה תומהבכ םינסחמו ןיפירצ ךותב ונכוש רהה ימורמב

 םייפרחה תוחורה תורעסל םיחותפו םישרק םייונבה םינינבב
 .םתרידחו

 םיברקתמ םישרוגמה ילוצינ

 תולגלגתמה תוהכ תודוקנב וניחבה הדובעה ידכ ךות

 תויומדהש ואר ןכ ,םהילא וברקתהש לככו גלשה ינפ לע קחרמב |

 רובעכ .ךרד ידבוא ,םיעות םידוהי םה גלשה תודשב תוענה

 המלש תאו רלדנסה ףלוו םהרבא תא םהיניב וריכה הלק העש

 תציוצמ תילטב ףוטע רענה תא םתוארב םבל אציו ס'לירעב

 תבשב .השרוב ישרוגממ םינש דועו וריכה רענה תא םגו

 םהיחאל ועיגהש דע גלשה ןומישיב ויה םידדונ הרבעש

 םותכו םפירצל וסנכוהו םיאור ןיאב ופסאנ םה .םילוצינה

 'הכרא הנתינ םהמ םידחאל .םתיבל םהיחא םע ורזח עובשה

 רוא ואר וב ,םתדלומ רפכ ריוא ףואשל םייתנש דועל
 .םלועה

 תעשורמה הפיטחה לע םירופסה ךותמ

 תעשורמה הפיטחה םע השרוב לע הדריש המהדתה
 םתומ תארקל םתלבוהו ,םידוהיה תששו םישולש לש תירזכאהו
 םוי ותוא לכ םבלב המסרכ םיטפרקה ירהבש גלשה תוברעב

 תועומש .םוי דלי המ עדוי ימ .םימיאה ליל ירחאש תבש

 יאור .וז תא וז ופילחה ,התוחאמ המויא תחא ,תועומש לע

 תושפנה הששו םישולש לע ןידה תא םשפנב וקדיצ תורוחש

 םיכפוהמו םיעורש םיבכוש םואר הזחמבכ .םכותמ ולטינש
 .רהמנהו רמה הלילב םהילע םרענש ,םירהה יגלשב םיללוגמו

 םירזופמ םוארש םהיפב רעש תרמסמ העידיו ואב םייוג

 דחא -- םיצעה תוכוש לע םיאולתהו עקרקה ינפ לע םיאופק

 -- םברקב תעפעפמ דיאל החמש -- דחאו רעצ ךותמ

 םיבבותסמ םדועב םואר םהמ .(וללה םירנדנעזל םהל באכיש)
 .טלפמו בגשמ םישקבמו ךרד ידבוא םיפחרמ ,וללה םיללצכ

 י"ע תומל ורונ םלוכש ןזואל הפמ ורסמש םידוהי ויה

 םוארש םהמ .ינלופ לובגל ועיגה םרט דוע ,םהיולמ םילייחה

 שיו .ןבלה גלשה תא םידאמ םמדו רבעמב םיטחשנו םירבוע

 ליצהו וכאלמ תא חלשש 'הב םנוחטב חוכ םלצא רבגתנש

 ,שדוקב וכרדכ ,הרומג תוטשפב ,ןנדבא ףס לע םיללמואה תא

 ישקבמ יניעמ םמילעהו דובכ יננעב םפטע םימחר תעשב

 םישקבמו םירעיו תודש יבחרמ ינפ לע םה םיצופנ תעכו םשפנ
 .םתיב לא בושל ךרד

 רבד םהל עדויהב אובל ורחיא אל םתוקתל דעסו קוזיח

 ולצינ ולאש םשכו ,עובש רובעכ ,םהמ םידחא לש םבוש

 אלא -- !רצקת 'ה דיה -- סנ עראי םירתונל יאדוב סנב

 םמצע םידירשה יכ ,המהדתה האב המחנל ופיצש םוקמבש

 הוקת ןיאו םירהה ןואפקב םישנאה רתי ןדבא לע ורפיס

 השרוב ינב לש םחור הלפנ ,םתלחות הבזכנשמ .םתירחאל

 ידיש םירוהטהו םישודקה םיקידצה "ו'ל,,ה לש םנוסאב וזחיו

 תישאר תא ,םתדמשהו םתחפשמ קיחמ םאיצוה השרוב יעשר

 ודמע הז ארונ בצמב .םהיתונולחב הלועה תוומה לש וידעצ

 םנמא .תושדח תוריזג תארקל םמצע וניכהו רחמ םויל ודרחו

 ינודיז וצ דילוה תרחמלש םויה :םהל אב ורוגי רשא ,ןכ

 תובוחרב זרכוה םגו ,ןאיגי'זרמ ,ץקושמ ותוא י"ע םותחו בותכ

 םיאצויה גלשה יקנמ תושרל דחא םדא דימעי תיב לכש השרוב

 ירחא אלמת אלש החפשמה .עובש ךשמל פולירפה ירהל

 םידגב .ישש ליל לש הז ןוגכ שוריגל היופצ -- תאז הדוקפ

 .םימי השמחל ןוזמ םגו איבהל שי יוקיג ילכו

 םניד אציש ,השרוב ידוהי יללמואמ תצקמ םה וללה

 לע םהיחא תולע ינפל םינש שולש -- םישודק תומ תומל

 הנתנו, לעב אצנגממ ןונמא 'ר וליפאש ,התימב -- דקומה

 יתרוגי אל רשא יכ ,תאזכ התימ ותעד לע הלעה אל ,'ףקות

 הניאש גלש תתימ -- ולש תותימה תמישר לעו ,יל אובי

 חישמ דוד לש וקוספ םהב םייקתנש אלא ...היחי ימ,, תלפתב

 ןומלצב ארקת לא -- "ןומלצב גלשת םש,, :בקעי יקול-א
 ."תוומלצב , ארק אלא

 תרחא השא :גלשה תאושל ביבסמ ומקרנ תודגא ףאו
 דמע הבל לבא ,םירביא-םירביא הנממ ורשנו בקרנ הפוג תיצחמ

 האציש ,"חולה ישודק,,ב עבשנ םיעורה דחאו הכלהכ לעפו הב

 -- התיבל הריזחהל וצרשכו רעיה תויח םע הדדיתה יכ ,התעדמ

 םא -- עקרקב םישובכה הינפ לעמ היביטימ תא השריג

 רפסמ חוקל רופיסל רמ יוקיח וא ןאכ התיה ןוצל תדמח

 הברה יכ ,דיגהל ונידיב ןיא -- יאבה ירבדו תמא ירופיס ןיב

 ללחב םיפרפרמ וליחתהו םירשנכ רבא ולעה םיאלפ ישעמ

 .ןיקיפסמ ונא ןיא -- ןבתכל רמאנ םאו השרוב לש המלוע

 המ תא םיהדמ רואיתב רסומ ץיבומולש היבוט
 חוליש ליל ,תועווזה לילל ומדקש תונורחאה תועשב שחרתהש

 ארונה חרקב ואפקי ןעמל םירהה יגלשל תונברקה תששו םישלש

 הינמור ןיב לובגה ירהבש תורעיה יבחרמב עובש ותוא ררשש

 לש תעשפנ הריגה תינכת ןאכ התיה אל .תימורדה היצילגו
 ךאיה תוארהל ,הואר חצר אל םגו "הינלופ יניתנ םירז,

 לש עשר תומיזמ תואצות אלא לארשי לש םמד םיריקפמ
 תיריע שאר :םדאה תאלח םיעשר ינש ןיב םידידי תחיש
 ,"רעטכיר לאטש,, ארקנה הבישיומ טפושהו ןאיני'זרמ ,השרוב

 .זוחמה לע הנוממה
 חצר לש הלפשהו האמטה הכאלמה תא םהיניב וקליח םה

 ןיבמ "םירז,ה תא ררבל לטוה ןושארה לע :ןמקלדכ ,האנהל

 וירחא אלמי "טפוש,,הו ףוסיאה םוקמל םסנכלו "םידילי,,ה
 דיצה רבד עדויהב ,ךכ ךותב .שוריגל םינודינה תא רשאיו
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 לכ. תא התשעו הלהקה הטקש אל ,םדא תושפנ לע ךרעגש

 םּה -- "םימשה .ףוע,, יכ) הריזגה עור תא ריבעהל התלפיבש

 תא ךילוה -- ףעזב הלילה ותוא לכ ודריש גלשה יתיתפ
 ינפב ובציתה םינלדתשה .םיללמואה לש םרסאמ לע (לוקה

 היה המודו תוקיר םידיב אלו -- הבישיוב טפשמה שקעמ
 ותוא לש ןוילכה תוילכב ורמכנ םימחר תצקמש םהיניעב
 היצקלסהו שוריגה רדס תא ןנכתו עבקש עשפו ןווא טפוש
 םתצקמו ררחושי םהמ קלחש הוקת שי דועש רמולכ ,הינפלש

 זוחמה תריב ,טגיסל םג ונפ ליבקמב ,םתחפשמ קיחל ּוָרְזָחי
 םהל עודי אל רבדש ונע תומוקמה לכמ .ועיגה טשפדובל דעו
 טשפדובמ .םדצמ לוכיבכ ונתינש ."דוסי תורסח תוארוה,, לע

 תקידב דע םימדה חולשמ תא בכעל תופיחדב ורוה וליפא
 .לעופל אצי םרט ,"עצבמה,,

 ןוילכו בצוע ךרד ,וכרד הצא השרובב םימדה שיאלש אלא
 התעש האב םרט ,הרייעה ןברק תישאר ,השרובמ םידוהי 36 לש
 םוקמב עיפוי טפושהש םכסוה םידזה ינש ןיב .הנורחאה
 לע עיבציו םתוא ההזיו סנכיי הירלצנקה שארו ףוסיאה

 ,עגרה יהיו .םהיתבל וחלושי הלאו םריכמ אוהש םישנאה
 רקוס ליחתהו סנכנ טפושהו םעזו הרבע ,המיחו ףא לש עגר
 תיחשמה ןטש םע םיטבמ םיפילחמ תונברקה .םינודינה תא
 ןורחו הניחת ,המטשמו האנש יטבמ ,ףוגנל םהיתב לא אבש
 המ-לשב ,עודמו המל :אימש יפלכ אינורטו םעזו הלמח ,ףא
 "לזוגמ ןויבאו ונממ קזחמ ינע ליצמ,, אוה ןכיהו .יתמ דעו
 םה םירוסמו דגנמ םהל םיאולת םהייח תא ואר םה ? וייח
 חתמתמ ןודז ךויחש ,הז העשר השוע ידיב דסחל וא טבשל

 .ןהיניבמ תפקשנ םיניש תקירחו ויתפש לע

 .ץחשה בצינ החתיפבו תחתפנ תלדה ,רמסת םרשב תרעש

 םישנא ןיבמ ימ : תויהש אלל ולאוש טפושה .ןאיני'זרמ חלאנה
 ריבעמ דעומה עשרה + םיאשרוב רותב ךל םירכומו םיעודי הלא
 םעדויה ותדע ינב לע וללוגתיש וימחרל םיפצמה לע קדוב יניע
 תוומלצו לפוא ואלמ ויניע םלוא .השרובב ותבש זאמ םריכמו
 לוקב ,הנעי םהינזאב ושחכו תולהובמה םהינפ לע ןטושב
 :ופרט רשבב תומוקעה וינרפצ תא וצענב ,ףרוט ףוע תחווצ
 בזיכ ,רקש לפט הז סמח שיאש .םהמ דחא ףא ןאכ ריכמ יניא
 רזגיהל םידמועה ןיב ירהש ,רמול רתומל ,תמאה תא דחיכו
 רפייל קחצי 'ר היה םיטפרקה יגלש תומירעב םייחה ץראמ

 י'זרמש תונח לעב (אַנרובדנ תלשושל דכנו ןינ) ותחפשמ לכו

 ומצע רוטפל .ידכו  "ןובשח .לע,, ויכרצמ לכ תא הנק ןאינ
 היה אל הז .ותחפשמ ינב ייח תליזגב ול למג -- ויתתובוחמ
 םידיקפ ,ןודבאה . ךרדל םידמעומה תריחבב דדובה הרקמה
 םימדה תמישרב םלילכהל רבעב "םהיביטימ,, לע ושקיב םיבר
 0 ד ..ל א / ..ולש

 המ ןיא :טפושה ארק תיחשמה ןטש ותוא לש וירבד ירחא
 םלוא .קוחכ אלש הכותל םתסנכנ ,השרובב םתא םירז ,תושעל
 ,םכילע ליטנ אלו ןידה תרושמ םינפל םכיפלכ גהננ ונחנא
 הרוצב הפמ םכאיצונ אלא ,םירחא תוסנקו רסאמ ישנע ,שורדכ
 וגוכיה --. (יראידאמ םדא) "רבמע ראידומ,ל האיכ תישונא
 = ..התיבה ךרדל

 .םיבשה םידוהיל ףנחתמ ןאיני'זראמ

 ןוטלש ימיב ומצע תא "רגניא,ש ןאינ'זרמ הז עשר
 יאצאצ ויחאל חיכוהש ךכב ותוירגנוהל ףקות ןתנו םירגנוהה
 םהילע אוה הלועש הזב ,"עזגה ירוהט, םיארפה םינוהה
 לפוליחב "ותוינמור,ל רזח לוועמ ותוא .םידוהיל ותאנשב

 םירזוח וליחתהש ,םידוהיל תואריהל שוב אלו תח אלו ןוטלש
 ידרש תא שגפ הריתי הביחבש םירפסמ .הגירהה איגמ
 םכריבו ותדוקפב םיאפקנה ינב יריישו ,תודמשומה תוחפשמה
 םיכרבתמ תמא ידידי קרש ,ירגנוה"יניטלה --  "סוורס,,ב
 0 = הב

 תודוה קרש םהל חיכוה הוחאו הביח יעפוש תוחיש בגא
 הריזגה ןכש .םישרוגמה רפסמ טעמתנ םיצרמנה ויצמאמל
 :ירק) הינלופל תולגיהל השרובמ םידוהיה תיצחמ לע האצי
 טשפדוב תונוטלש תא לבלבל חילצהש אהוו (גלשב תומל
 וירופיס םע "סוורס,הש הלאכ ויה .םירפסמ ףייז וליפאו

 ותא תודידי ילא ללכ ושש אלו םתעד תא חינה אל םיבזוכה

 המודה והשמ "תושע,ל ןמזה עיגהש שחלתהל וליחתהו

 .השרוב ינב ימדב תולאוגמ וידיש ,הזה עשופה םע "טפשמ,,ל
 חצרמה קיפסה השעמל הבשחמ דימ ופריצ אלש תמחמו
 הממדה ,םושלש לומתכ וילא םניא "וידידי, ינפש ריכהל

 תוער תרשבמ (וירבח) "ויניטעירפ, יתפש תא הפטעש
 .ועדונ אל ויתובקעו השרובמ םלענ תולילה דחאבו -- ורובע

 .אלכנו ספתנ הז לוועמש רוסמל םיעדויש שי
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 םתאצב וניתובא לש םהיתובקעב וכרכנ תומש השלש
 ,םילארשי וא ,לארשי ינב :םהו ,םייוגה ןיבל םתדרבו הלוגל

 וב וקיזחה םהבש דבוכמהו ןושארה תא .םידוהיו םירבע
 .םייחרזאה םהייחבש תודועתב .םמצעל והוצמאו םידוהיה
 הברהב םויה דע תארקנ תידוהיה הליהקהש ןייצל יאדכ

 דרפסמ תמסרופמו תסחוימ החפשמ .תילארשי הליהק תונידמ
 םג לארשי םשב המצע תונכלמ הקספ אל הילגנאל הרגהש
 ימיב "לארשי, םש עדונ תפרצב .לארשי תדעמ התאצב

 יוניכ - די'ז "ףי'ז,ב ואר םיתפרצה םה ףאש ןוילופאנ

 ,תידוהי החפשממ רצנ ,לודג הלשממ שאר -- הילגנאבו ,בילעמ
 הד ןימינב :םיידוהי תומש ינשב ומצעל ארק ,הלועמ רפוס
 .(ירבעה םהרבא) ילארזי

 -- ידוהיה לש ינמש ןויצ אוה -- ירבע -- ינשה םשה
 ,הזה םעה לש ינתאה ורוקמ תא ונייצב עדמה לטנ ותוא

 יאנושל הלחנל היה -- ידוהי -- ןורחאה יוניכה וליאו .כ''דב

 הז םש חוור רתאו רתא לכב .םכותב בשוי אוהש הז םע
 .ןובלע יוניכו יאנג םשל ןמזה תצורמב ךפהש

 הדוהי -- אטפק האידוי םשהש תואדוב רמול שי

 םהיתועבטמ לע םיאמורה הדוחי ישבוכ ועבטש ,היובשה

 ,ש"יב ןברוח םע דודש ולפנב לארשי םע לע םנוחצנ רכזל

 . ךותל םג לפנ הז םש לש ויוגיה ,ותואג תלפשהל םרגש אוה
 ותרוצ תא לביקו םלצא שבתשנ ,םיינמורה םייוגה לש םהיפ

 םלוא -- תיחרזמה הפוריא ימע בור לצאכ די'ז -- העודיה
 יוניכב ואר ידוהיה אלו םימתה ינמורה אל ,אלפ הז האר --

 הז םעל רחא םש ןכש -- ןובלעו בועיתו יאנג לש יוניכ הז

 םע ורבדב ירהש ,הז ללכב ידוהיה ףאו ,ועדי אל טושפ
 עומשבו (םידי'ז העברא הפ ונחנא) ,די'ז ומצע ארק יוגה
 ררועתמ היה אל יוגה יפמ אצוי שרופמ די'ז יוניכה ידוהיה

 .הדרחו דחפ ,השוב שגר םוש ולצא

 -- הרבגתנ םהילא האנשהשכ םיתיעה תוברב םלוא

 .ימשיטנא ףקות לביקו קרפה לע די'זה תועמשמ םג התלע

 דילוה "'די'ז,הו םיקהבומה יאנגה ייוניכ ידוהיל ופרטצנ זאו
 והבירו וללכשו וביחרה "הציבודי'ז,,ל -- תודהיו 'ןאדי'ז,,ה תא

 השעמו .וצקשלו ובעתל שיש ונכותב לתשנש רז טנמלא ןימ
 הללוחתה היתובקעבש ,השרובב תימשיטנאה הסיסתה ימיבש

 וצלאנ םלועה תעד ץחלבש ,הלודגה תירוטסיהה הפירשה

 תא ורסאו ואב -- תוללותשהל ץק םישל םינמורה תונוטלשה

 ימ לכ ,דאמ טושפ 1 םהירזוע תא וליג דציכ .םהירזועו םיתיסמה

 הברהו ימשיטנאל בשחנ ,די'ז הלמה תא ויתפש לד לע הלעהש

 זא .רחא םש םהל ןיאש ורמא םתנגהלו .םתלקלקב וספתנ םייוג

 אוהו -- יירבע -- הז בולע םעל רחא יוניכ שיש םהל עדונ

 .םידוהיה לש ימשרה םמש

 הברמל -- םימשיטנאה םינותעהמ ץוח --  םידוהיה

 תופידרה ימיב םינותעב םידוהיה וארקנ ,געלהו אלפה

 ונישש אלא הז יוניכב ושמתשה םינושארה םגו "ירבע,, םשב

 ."יירבעי,, וארקו יאנגל ותוא

 םעז ימיב םהינכש םש תא םילגמ השרוב ייוג

 יי וכו יאתילת םעל ...ביהיד אנמחר דירב,

 שרומרמב םידוהיה ןוילכ תא אבנמ ןוירוטסיה

 ידוהיל סחיב ונגמז ןב ימשיטנא רפוס איבמ ןיינעמ טרפ
 םיחטשה לש הפמ הרסמנ (1940) ןילרב םכסהב :שרומרמ
 ויה הבו הירגנוהל הינמורמ םירזחומה םיינאוליסנרטה
 םמוקמ .םירפסמו םיזוחא יפל םינמוסמ םיבשותה םיממעה
 -- הינאווליסנרט ילבחב לטובמ אל זוחא ויהש םידוהיה לש
 רבסה) םרדעה תביס ריבסהל הסנמ רבחמה ...הפמב דקפנ
 (הדבועה תורירמ תא העמק "קיתמהל,  ידכ השעמ רחאל
 וריהצה םידוהיהש ינפמ ,טושפ םעטמ הפמב םידוהיה לש
 ,תירגנוה ילוא) וז ץרא לבחב תוכלהתמה תופשהמ תחא לע
 רבכש ,יתעדל ,הנתינ שוחינל תמאה םלוא (דימת םכרדכ
 עודיה יפוסה ןורתפכ ,יסיפה םנוילכ לע הריזגה הרזגנ
 םלוא .םניא וליאכ םידוהיה תא ,םתוא ואר רבכו הצמשל
 עדיו אבינ ,וז הדירחמ תירוטסיה הדבוע שוטשט ידכ ךות
 רבחמה ןתונ ךכל הרעשהו ,היכלל םינודינה לע אבינ המ
 (םידוהיה) םהש ,ןינת תועמדו סעכ ךות ,רחא םוקמב ומצע
 .ברקו ךלוה םצקש ואר רבכ

 לארשי םש רכזיי אלו יוגנ םריחכנו וכל : ורמאוו

 (ה ,גפ .הת) ''דוע

 הרוחשה תבשה

 "הרעס,ה ברע

 רטכורפ םחנמ

 ,ש"מי רלטיה- תוסייג .1939 רבמטפסל ןושאר ,ישש םוי
 םכותבו הפוריא חרזמ ידוהי תא הפקת המיא .ןילופל ושלפ

 םידוהי םיצבקנ ישילש תיב לכ תיזחב .השרוב ידוהי תא

 הוקת ביבש הלגי אמש ,והער יניעב שיא ,הדרחב םיטיבמו
 ץקל ןוחטבו הוקת תעבהב ליחתמ דחא םא .ובלמ תרדענה

 תינוימד הכרעהב ,דימ ,ינשה גילפמ -- המחלמל בוטו ריהמ

 אבילא .ש"מי ,רלטיה לומ תודמועה תירבה תונב תמצע לע
 הנעי -- אל .הנש ךות םייתסתש הפוס וז המחלמ :םדיד
 הרחתמ ךכ .הנש יצח דוע ךל ףיסוא ינאו ,ינשה ותמועל

 .הינמרג תא רגמל ידכ שורדה ןמזה תעיבקב והערב שיא
 -ופופ רתלא עיבמ םתמועל .רתוי ומצמצל ןמזה ןתנ אל טושפ

 תיתואיצמ העד ,ולשמ תופקשה לעב ידוהי ,קחצי יחא ,ץיב
 .דוע ךישמהל היה רשפא יא ,יתובר :רמוא ,טושפ ,אוה .רתוי
 םשכ םעפה םג וננימיל דומעי םימלועה ארוב .ךכ בטומ ,הזב

 בצמה ,רמוא אוה ,םידוהיה ,ונל .רבעב ונירצ לכ דגנ ונל דמעש
 המחלמה תמיא ונל םייתסת דציכו יתמ שארמ תוזחל ןיאו יניצר

 תא םייסל חכופמהו ןובנה ,ץיבופופ רתלא ששוח ...ל וא םייחל

 -תמה לע םיעיפשמ וירבד .רבדה רשפ המ וניבה םלוכ .וטפשמ
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 םיחנאנו םימהונ םירחא .םישישקה יניעב ורשקנ תועמד .םיחכו
 ימו ,ץיבוקרמ קחציל ימ ,םינופו םירזפתמ טא טא .תישירח
 תודות תושדח יזכרמ םישמשמ םהיתבש ,ץיבונמלז דודל
 .הלאמ דחא לכ לצאש וידרה יטלקמל

 הילגנא דצמ הינמרגל םוטמיטלואה תואצותל םיפצמ

 הינמרגש הוקתב םיטעמ םיעשעתשמ םבל רתסב ,תפרצו
 טלקמ .תפרצו הילגנא דצמ הארתאה חכונ ןילופמ גוסתו עתרת

 לעש האנה עבקה תכוסב היה דמוע ץיבוקרמ רתלא לש וידרה
 םיטושיקהו ןיזיפשואה ויה םיטבינ תוריקחמ .הרדסכאה די
 םג האלמ הכוסה .גחה ירחאל םג ודרוה אלש םיינוגססה

 םידוהימ הפל הפמ האלמ הכוסה .התוא הירייד תאצ רחאל

 שמשמה ץיבוביל ארזע שלוח וידרה לע .תושדחל םיאמצה

 תורשאמה ,ויפמ תורסמנ ןהש יפכ .תושדחל ןשרפו ןמגרותכ
 רמואה .ויתוחנה-ויתואובנ תא (דימת תאז שיגדמ אוהו) ןה

 אוה ינוג בר ןשרפ .ויניעב ץראה םעו רוב-- תרחא רובס וא
 טא טא .הלכלכבו תיתמחלמ היגטרטסיאב ,תוינידמב :ארזע

 .ותונשרפ-ותעד לע קולחל זיעי אל שיאו ול םיענכנ לכה

 טלקמל תודות הלומהה הבר ץיבונמלז דוד לש ותיבב םג
 ,יירהנל רבעמ,, םירגהו ,תושדחל םיאמצה תא שמשמה וידרה

 ,עובק ןשרפ ןיא הז תיבב ."ןותחתה הצק,,ב םירגה תא ללוכ

 חותפה ןולחל ןזוא םיטמ םיבר .לכל ןישרפמו ןיריבסמ לכה
 דמלמ ןתנ םהרבא יבר דמוע םכותב .םהיתולאשב םיעירפמו

 אוה בישקמ .תולאש ול ןיא ,לילדה ונקזב לסלסמו ,קדרדה

 לע הדריש תונערופה תא ראתמ דחא רשאכ .וחכנ טיבמו
 ןתנ םהרבא יבר רבוש ,ונמוחתל תברקתמהו ,ןילופ ידוהי
 : תובבל תשבוכ תוטשפב רמואו ,בשקה תאלמ ,ותקיתש תא

 .הז שפוטמ זגרא וגל רפסי רשא לכב ןימאהל ונל לא ,םידוהי

 ריכעהל ידכ ןטפטפה ,וידרה זגרא ,הז אבש דע ונייח תורוד
 לש קוחצ וררוע אל ןתנ םהרבא יבר לש וירבד .ונשפנ תא
 םיברברתמ םיריעצה ויה ,ןנוקיתכ םימיב ,הנשה תומי לכ .זוב
 םינקזה ינזאמ םימילעמ םניאו םרוד ינב לש הקינכטה יגשיהב

 םהרבא יבר חצנ םעפה .ריעצה רודה תונוילע לע םתעד תא

 ןמז עיגהש ריכזמ והשימ .תאכדמ הקיתש הררתשה .ןתנ
 .תסנכה יתב רבעל םירזפתמ םינקזה .בירעמו החנמ תלפת

 העמק םיהתשמ .הסינכה ינפלש הבחרב ףפוטצמ להק

 יעמוש םיעיגמשמ .לארשי תורצב םישדו הלפתה ינפל ץוחב

 טחושה לארשי יבר ברקתמ .תוחיתמה תרבוג ,וידרה תושדח

 תוריכעמ תושדחה .ןוזפחב תרוטקה תלפת תובבודמ ויתפששכ

 חנופו ויתפש תא תוועמו וחצמ תא אוה טמקמ .וחור תא דאמ
 :רמואו שעוג ססות ולוכ לכשכ תענכשמ תונכב םיפסאנל

 רשאכ .ונקשנ תא חיננ ,םלוע ארובל ול קותשנ לב ,יתובר

 הדשל אצנ :תוטשפב םכל הנעא 1 שוריפ המ :והלאשת
 ןיליפתו תילט ,םירפסה תא םיקולאל חיננ ,ונינקזו ונירענב

 ,יד ,רתוי דומעל םילוכי ונא ןיא םימשבש וניבא :לוקב קעצנו

 התאש יד 1 וניקולא היא :םלאשב ונידליל דיגנ המ .קיפסמ
 התא ונב םתוסשב ונתוסנל םגה םייוגה ןיב רוזיפב וניסנמ
 ןרשוי ץילמ ,ב'צידרבמ ןמחרה 1 הזב דומעל לכונה + ךירצ

 דובכה אסכ ינפל בציתהו ,תאזכ הרצ תעב םוק ,לארשי לש

 ! שירחת לא ,רעגידמיראברעד קחצי יול יבר !שירחת לאו

 אלמ םבל ,ויעמוש לע עיפשה טחושה לארשי 'ר לש וגורטק

 םייתניב לבא .ותא ןיידתהל םה םינכומ .לוכיבכ ,ודגנ תורירמ
 תאלמ הלפתב וחתפו וסנכנ .הרחאל ןיאו תקחוד "החנמה,,

 ינפל םינוגחתו םימחר תשודגו גורטק לכמ הייקנ תובהלתה

 .םוקמה

 האושב השרוב

 ילודגמ םישנא רפסמל תונמזה וחלשנ 29.11.1941 םויב

 םש הזנווב 20.1.442-ב הנמזוהש הדיעול ישילשה ךיירה

 ,לעילב ישנא ,שונא ירוצי י'ע תינטש תינכת הלשבתנ

 ינפ לע םדא םיקולא אורב םוימ הומכ עדי אל םלועהש

 םעל יפוסה ןורתפה -- אוהו -- ומלצכו ותומדכ ,המדאה

 ,וללה ץראה יעשר לש םתטילש םוחתב אצמנה ידוהיה

 םתרבעה ,חרזמל םידוהיה שוריג :ןדצב ןותנ דירחמה ושוריפו

 ,םיקזחה תגירהו ,םישלחל הדובעה י"ע תוומ ,ךרפב םש

 התמהל הליעי רתויו "היקנ,, רתוי הטיש אוצמל וצרש הלא

 םיזגב שומישה אוהו -- תויריב התמהה רשאמ תינומה

 .התפתה ירודמ רתיו ץיבשוא ירונתב תופירשו

 ןוילמ יעבר תשלשל םג דמשה תריזג הרזגנ ימיה םתואב

 הבישיב ובשי ןיידע םלרוגב ןוידה תעשבש ,הירגנוה ידוהי

 םיראידמה םהילשומ דצמ דחוימ סחי לע ומלחו הטקש

 ןורתפה עוציבב לחוה זאמ .םיפסכנ םה םהילעש ,םהיבוהא
 ויתוארומ לכב ןכמ רחאל םינש יתש לעופל תאצל היה דיתע

 ,ןגה הלא .םירהמנו םירמ םימיל ומדקש םישדחה םתואב
 םינמרגה תסינכ םע םלוא "וידוהי,, לע יטרוה רצועה לוכיבכ

 תושעל םינמרגה וליחתה -- יטרוה תענכה ירחא הירגנוהל
 ,הלכלכה ייחמ םידוהיה לושינ :םהלש ךותבכ הירגנוהב

 העונתה שפוח לע תולבגה ,םהיתוריד תעקפה ,םשוכר תליזג

 .חולישה תארקל םזוכיר :תוריזגבש ארונהו

 ירעמ תואטיגה ךותל םידוהיה תא ףפוצל וליחהתשמ

 לירפא שדוח תיצחממ .השרוב לש הרות םג אב -- הדשה

 רבתסמ בצקב וכשמנש ץיבשואל םיחולשמה ולחה ךליאו
 הרע תבכר תעונת התיה םישדח השמח ךשמב 9/7044 דע
 ודבע םיזגה יאת .הדמשהה הנחמל םידוהיה יבושיי ןיב

 'ג-ב .םיחולשמה בצק תא וקיבדה ישוקבו רוטיקה אולמב

 םג ולש ליתה תורדג ןיב סלכיאש) הבישיו וטיג אצי ןויס

 -פהב תירבה תונב וליחתהשמ .ץיבשואל (השרוב ידוהי תא

 תא וטיעמה תובכרהו -- לזרבה תוליסמ יוק לע ןהיתוצצ

 אלש דבלבו -- תיביטנרטלא ךרד דימ אצמנ -- ןהיתועונת
 .הדמשהה בצק קספיי

 הדעצה איה תירזכאו תינטש הדעצ הנגרוא 10.11.44-ב

 הרונ -- תוחוכה תסיפאמ ךרדב ערכש ימ .הניול טשפדובמ

 -ומה ינושאר ןיב .ץחה בלצ יאשונ ,םירגנוהה םיולמה י"'ע

 תוומהמ לצינש רלדנסה ףלוו םהרבא היה ךרדב םיתמ

 .הלווע ינב ינפל לפנו שרוגו אלכנו רסאנ ,ןבלה

 ךעדש הוקתה קיז

 רוב ידוהי לש םלרוגב הלעש המ יל עדונ רשאכ
 | הש

 -סינסנרט תריב ,רתסינדה רהנ לע רשא בוליגומ ריעב

 ררוגתה ,ץיבונר'צמ יתילגוה םשלש םימיה םתואב הירט

 העפוה לעב יטנגילטניא ,היסורמ ידוהי יתרג וב תיב ותואב

 יקצורט תא ורוביד ךותיחבו ותומדב יל ריכזהו דאמ המישרמ
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 יפוליחו יתא חכותהל הבריה וטיגב ונתבש ימי לכ .וירבחו
 -לו הממורל ,הגציל ילע יתלבקש תונויצה לע ובסנ תועדה
 הבישה םא קפס ליטהו היה תרחא רובס אוהש תעב ,הראפ
 טעמכ קרפ ותואב) םידוהיה תיעב תא רותפל היושע ןויצל
 חוכיוכ חוכיוהו -- ולש יפוסה ןורתפב רבכ רמג ררוצהו
 דחא לכ -- התיה םימש םשל החישהו וניניעב הארנ קרס
 .ומע וכרדו

 ןודל יתכשמהו (ומש ךכ) הז גרבגינוה היה החיש םיענ
 .ינולקצב תונויצ -- ינאו ותחתמאב םיזיסכרמהו אוה :ומע
 דרדב ונאו םוקמהמ םינמרגהו םינימורה ושרוג 44 ביבאב
 הטילפה תיראש תרזח הליחתה .םיחרובה ינרפצמ ונלצינ סנ
 םיעברא ובש הניבוקובו היברסב ישרוגמ ןוילימ עברמ)
 תוסייגב תושבושמ םיכרדהו התיה היוקל הרובחתה (ףלא
 תאצלו הלגע רוכשל םיבשה ינפל הדמע תחא ךרד קר ,ויה
 יתנחב .ריעה לשומ תאמ ןוישר םיכירצ ךכל לבא ךרדל
 (אוה "' 'ץיראבוט,, ס"וס) וילא הסינכ רתיה יתשקיבו ילזמ

 ונממ יתכרבתנו לשומה י"ע דימ יתלבקתנ -- אלפ הז הארו

 יתקולחמ לעב הנהו יניע אשאו יביבח דאמו ינויצ "םולש,,ב
 רוע ליעמ :לשומה ידגבב יניע דגנל דמוע יביר שיאו

 דוגיבה יקלח ראשו וינתמל רוגח ןועט חדקאו ופוגל קדוהמ
 .הכפהמה ישוע תא םתעשב ונייצש

 םינשה ןתוא לכ בוליגומב ותיהשש ,יל ריהבה הרהמ דע

 זוחמל אובל יל עייסל התיה הטושפ ודי .התיה ידוס דיקפתב
 יל איצוהל תואיי םא ולאשל יתיברה .ץיבונר'צל -- יצפח

 טישוהל התיה החותפ ודיו ליאוה .השרובל ינאיביש ןוישר

 ןיידע הז רוזיאש רמאו הב ןייעו הפמ ףלש ,הרזע לכ יל

 ויניע ורהנ עגר ותואב םלוא .םודאה אבצה י"ע ררחוש אל

 ינולפ קינבוקלופל ארקו ןופלט םירה ,וחומב ץנצנ ןויערו

 יתלאשמ תאו יתוא ,וינפב ינגיצה ועיפוהב .וילא רוסיש

 לע ןייגעתה ,תומוקמה םתואל אצוי התאו ליאוה :ףיסוהו

 (יעסמ תא יתיחד םייתניבש) םימי רובעכ .השרוב תודוא

 שולשל בורק דחי ונרג םש) ודובכב לשומה יתיבל אב
 השרובל דחוימב יתעסנ :ונכת הזו -- ודיב קרבמו (םינש

 ול רוסמל דחא ידוהי שיא הב יתאצמ אלו שרומרמ זוחמבש

 תעבש יל רווחוה .היתאצמ הידוהימ תנקורמ -- ךדידימ ש"ד
 קסלודופ-בוליגומ ריעה לשומ ידוהיה שטירבוטה םע ירבד

 םהו רצימה ןמ ונאצי ונא .ויה םתיבב השרוב ידוהי ןיידע
 ..אב הזו אצוי הז -- ןודבאל וסנכנ

 עשרה ןוטלש ימיב
 (די ה -/ "קח ילבל חיפ הרעפו השפנ לואש הביחרה,

 .םיבצע טרממ ןכות םימיה םיאלמתמ -- 1940 תנש םע

 תוריזגה .םידוהיה לש םבל תניגמל ,ושודיח וב ןיאש םוי ןיא
 המישנ יעגר ןיא ןהיאשונלו התוער לע תחא תולגלגתמ

 -תמו תוקחדנה תושדחה תא לבקל ידכ חכ ףילחהל םינתינ

 .אובל תושגר

 ינמיסש ,םידוהיל וזמר השרובל 1940-ב םירגנוהה סנכיהב

 תולעל סכרפמ שדח ןדיעש ,םהינפ לע וארנ ןוצר תועיבש

 רבכ .אובל וששוב אלש ,תואבל וכחיו ןבוה זמרה .םהילע

 םשל רבע לכל וטע םידוהיהו תוחרזאה תריזג האצי 41-ב

 ,תמדקומ הקידב אלל ,םילבומ םידוהי 36 .תודועת ףוסיא

 .םיטפרקה יגלשב םיאפקנו ,תוחרזא ירסחכ ,ןילופ לובגל

 םטועימ ,ייידאזמוסוקנומ,,ל םיסייגתמ םירוחב תורשע -- 42-ב
 ,הנירקוא תוברעל -- םבורו תבחרומה הנידמל םיחלשנ
 (ש"הוכ יחא לשיפ רזח אל םשמ) הדמשהלו ךרפ תדובעל
 קסע תיב לכ -- היצזיראה יקוח םימסרפתמ הנש התואב

 םיסורה וסנכנ זא) סרמב 15-ב ,44-ב .תירגנוה תולעבל רבוע
 .וטיגל םיסנכנ (הינמורל

 ןותחתה תסנכה תיב -- םידוהיה ינפ תא לביק השרובב
 רפסמב םקלח תנמ ויה תונובלעו תושיגנו תוללעתה (ןשיהו)

 ףלוו 'ר תב היח תא לשינש ירגנוה .םש והשש םימיה

 וב רוגל ןסחמה תא הל ריאשהו ,םינש 4 הזמ ,ותיבמ ןייטש
 יצח הל קרזו תסנכה תיבב "ולש תיבה תלעב,, תא דקפ --

 ימחר ןאכ דע) "הלק העשל ךנובער תא יטיקשה,  :םחל

 תקתושמ הרענ ,ס'האל-הרש-עשיג ,השפיל .(בקעיל ושע

 הופחס ,הלגעל םיפכ לע האשינ ,התודלי ימימ הפוג יצחב
 הל וחיניו -- אלו -- הנממ בהז ושרדו בוחרל היתורעשב
 -יול ולבוה םיטרופסנרט השולשב ..תושביה הילגר לע תכלל

 -שיואל האיציה הליחתה ,שדוח רובעכ (תבשב םג) הביש

 הוקתו םיסורה יחתות | לוק ועמש עזעמשרעק גליבושיוב .ץיב
 ..םבלב הצנצנ

 אובחמ ועיצהו םירכא ידגב םע םייוג ואבש ,ויה םירקמ
 -- םיכלוה םידוהיה לכ רשאב :ורמא םה לבא ,םידוהיל

 םודדוע 'זולקב זכרמה ןמש םירמוא שי) .ונחנא םג ךלנ המש

 -יואל םעיגהב (םיסורהמ ..."העושיה אובתו טעמ דוע,, : תכלל
 ירזכא ןוימ ,לאמשלו ןימיל ,ארונה "ןוימ,ב לחוהו ץיבש

 -וראמ הלוע ןשע-רתע תא םיללמואה תוארב .העווזל עודיה

 תויריהו חורבל וליחתה -- םפא תא חיתרה וחירו הנחמה תוב

 ,תוריעצ ,השרוב תונב 4 תוומל ורונ זא .ןתובקעב תויעבטה
 לדנייש הכלמ ,סלקנעי לסוי המלש תב -- םישנה תדמח

 ,דעירפ לאירתכ תב ,סעקרעב קחצי תב ,ץיבוקשומ השמ תב

 .וילא הבש אלו להקה ךותמ האצוה ,הילגרב . התרונ ,ירש

 לכו תוילכ דיערמו בל דירחמ רופיס אוה -- םש היהש המ

 .ורפסל דאמ השקש רופיס ,ול וושי אל העווז ישעמ

 םשפנ וליצה אל עודמ

 (גי ,ה בויא) "'הרהמנ םילתפנ תצע,

 -רוב ידוהי ישאר לע תולעלו ללוחתהל הדיתעש הרעסה
 םירגנוהה .האוב םרט תיחשמ יכאלמכ הינמיס תא החלש הש

 יניעמ וריתסה אל הרייעה לש םישדחה היטילשל םתויה זאמ

 ףיסוהל םתמגמש ,םיעשפנה םהישעמבו םבל ןודזב ,הידוהי

 הריזג תורשבמו רפכה ימשב ןמצע תוחירפמ תועידי .ערהלו

 רבכ החתפנ םשש ןופצמ ,םירהל רבעמ תברקתמה הער

 .הנש םיעברא הזמ הערה

 תודירחמ תורושב ועיגה השרובל םירגנוהה תסינכ ינפל

 ;החבטל ןאצכ םילבומ םידוהי .חצרו ,סרהו ,ןברוחו ןדבא לע

 םהמ םיבר .םהידי ומב םרבק תא תורכל םתוא ןיפוכש

 -יקתמ םירקנוב ינימ ,םירהבו תורעיב םיאובחמ םהל םירפוח

 תותעבנו תופדרג תויח-ייח םהב םייחו ,םירוגמל םתוא םינ

 ,םה םדא ידייצ -- םהיפדרמ .הליל דחפמו םמוי תמיאמ
 יכרצ ראשבו חמקבו רכוסב דוצינ ידוהי לכ דעב םימלשמה

 .הדמשהל ורסמלו ודכלל דבלבו -- ףוגה
 היהי המ :בלה תא ןוהמתב תוכמו רעיש ירמסמ תועידי
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 .שפנה םוהת דע תבקונו תדרויו הלאש הלוע -- וונתא
 םהינפל המגדוה רבכ ןוילכ הפוסש תולגל המויא המגוד

 תירזכא דיב וקתונ שיא 36 לש הצובקש הרוחשה תבש התואב
 ושעש ,רוקלו גלשל ודקפוהו םעזו זע ףרוח לילב םתיבמ

 יגלשב םתומ תא ואצמו ואפקנ םלכ טעמכו תומש םהב

 הוש הריזג ןימ השרוב ידוהי ושע םהבש םימי ויה .םירהה
 -שמ תאו םמצע תא ואיבחה םהמ םיבר םא :ןילופ ידוהיל
 ןמז דמעמ וקיזחהו תורעיבו םיפתרמבו םירקנובב םהיתוחפ
 ץיקהש םג המו !ךכ ונא ףא השענ אל המל -- ךשוממ
 ףרטה תויח יניעמ הסחמ תתל םידמוע תורעיו םירהו ונינפל

 םג -- וזמ הריתי ..."הריציה רחבמ,, םדא תומדב םישחורה
 ;ולצב תוסחל םניזממה עבטה קיחב םהל ןוכנ עפשב ןוזמ
 ןמגרא ילטפ ,הדש תותו ,(ןרעט) רעי יבנעו חיש יזוגא
 םיחטש ינפ הנוע התואב וסיכ ולא לכ .דועו תוינמכואו
 .םעז רובעי דע םשפנ תא תויחהל ויה םילוכי םהב ,םימוצע

 -- זכרמה יפמ הצע םלאשב ילטפ הגשמ השענש אלא -

 :ותא םקומינו טלחומ ואלב התיה הבושתהו -- ורפיס ךכ
 םיסורה תואבצ : לרוגה תוכופהת) ...לובגה לע םיאבוצ םיסורה
 ינפמ םירהל השרוב הטלמנ הנושארה םלועה תמחלמבש
 םלועה תמחלמב םהל םיכחמ -- םדא ילכוא .ינפמכ םאוב
 םילשמ וא) םה םינימאמ (...חישמה אובל םיפצמכ ,הינשה

 -- םיתחתחה ךרדב תכל וקיחרי םרטב דועש (םשפנ אושב
 תלחוימה הלואגה תרושב תא ועמשיו ,םעשי אובי עתפל

 תלצהב םיליואה םהיעור ונימאה תמאבה .םהיתבל ורזחיו
 תעדכ ,תורצ םמצעל םורגל וצר אל ילוא וא תוחדינה םנאצ
 העדה םא .ןודזה ילשומ לש םתינכת תא םשבשב ,םיבר

 ! 1 םתוקמנ אלש םיימש ,םתייה ןכיה -- הנוכנה איה היגשה
 ,םיערמ םיחא תצע תפרחמ תעזעדזנ אל המל -- ץראהו
 ודייב ןיפיקעב ועייסו ךרד תודבוא ןאצל םיעור םמצע ומשש
 ךותל ושיחלה אל המ ינפמ !! חבטמ םהל ןיכהל םדא יחבוז
 טלמלו ולכוי רשא לככ םמצע ליצהל וללה םיללמואה ינזא
 -למנ שיחרהל היה ויד בזכא יצעוימ לק זמר !! םשפנ תא
 ויחיש יכבסב ,ויתונליא אבחמבו סורטייפה תורעיב םיט
 .ויעלס יקיקנבו

 רופיס אוה שפנ לש הכודכד דע שיעגמו ריעסמ רופיס
 םיבולעה םהיגיהנמ .הינוליסגרט ידוהי לש םתלצה (יא)
 -שאמ ילוא) םהיעתמ תאירקל וניזאה ,השרוב ידוהי םכותבו
 (ונבלב ססוכה דשחה םהמ רסויו הדבתנש יאולהו -- םהיר
 הלווע ינב דיב ולפנו וערכ ,רצ ינפל יבש וכלה השרוב ידוהי
 -- יתיקנו :בותכ טפשמ םהב השעי ןויצב ןכושה 'הו --
 .יתיקנ אל -- םמד
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 ...השרובמ לארשי תאצב

 -- הכשיל .מ לש ותודע יפל)
 תאצ רחא -- ןורחאה ידוהיה

 השרוב תא הארש | ,הידוהי

 (הממוש תידוהיה

 (ט ,בי .הת) ''ןוכלהתי םיעשר ביבפ,

 תבש ,ןיממוש היתב .הידוהימ הנקורתנו השרוב הממש
 היתולותב ,הב םיחנאנ םניא הינקז ,הסירעב קונית לוק

 תותיזחה ינפ לע םירוזפ הירוחב ,תואטיגל ןכרדב תוגונ

 -ואטמיסו םדאמ םיקיר היתובוחר ,ךרפ תדובעב םיעקושמ
 ,ןהב תעגונ הניא די םינגה יחמצ ,ןהמ לגר התלכ -- הית

 טיקשהל םיעלות תושפחמו תותפשאב תוטטחמ תולוגגרתה

 ןתוא וריתיו ואוביש תושקבמו תועוג תורפה ,ןנובער ןהב
 ,םיקוושבו תורצחב ןודודי תופועהו תיבה תויח לכו ןבלחמ
 .דינכש יתבשמב םיאורה ,םייוגה .םהילעבמ םיבוזעו םימתוימ

 לולשל םהיתועבגמ דריל םבבלב זוע ואצמ םרט םידוהיה םה
 | .זב זובלו ללש

 םכותבו ,םידוהיה ברקב וררוגתהש םיטעמה םירכנה

 המ תעד ילבמ דחפנו שערנ םבל םג -- םינעוצה תחפשמ
 ,םה םינעוצ ןכ לע יכ ,סוכה רובעת םהילע םגה ...םוי דליי
 םתוא הוושמה ליהבמה זורחה תא ועמש רבכ םיגמורה ימיבו
 רמולכ -- "ןאגיצ יש ןאדי'ז,, :םיבשוי םה םכותבש םידוהיל

 םירגנוהה םולכ .םכרעב םיוש -- םינעוצו םינדוהי --
 םהיתבב םיגופס םה ףא ורייתשנ ךכיפל !זםהמ םיבוט
 וליחתהו רקפהה ןמ תוכזל וניהה ,םיאור ןיאב ,הלילב קרו

 תרחמל קר .םהל םילעב ןיאש םשוכרמו םהינכש יתבמ בוחסל

 םיזזובו םיסוש האלמתנ השרובו -- העוצרה הרתוה םויה
 האנש יקיז תופשור םיניעבו ,ףצק ףצשב וללשו וסמחש

 היה וליאכ ,םידוהיה תונועמ לע ורעתסה חצר תמחו השובכ
 ואיצוה .םירז ידיב תוטובעב הכ דע קזחוהש םשוכר הז
 םיכרדב םיללוגתמה םיאכדנה לש םהיפכ למע תא םכותמ
 ףתכבו דיב .הנא תעד ילבל ץרא יעשר ידי לע םיפדרומו

 -סיירטו םהיקש ךותל ליטהל ולכי אלש המ .ובחסו ואשנ
 םירבושו םילכ םיתתכמ ,םירבשמ ויה (םנולקצ) םהיתוארט
 םיצפנמו תותסכו םירכ םיערוק ,תוטמ םיקרפמו תונורא
 ןיאב םהילעבמ ומתיתנ לומתאש םיזוורבו םיזוואה .תושמש

 םולעה םויה -- םהיציבל ףסאמ ןיאו םהיפל לכוא תשגמ די
 וליחתהו ,םצברמ םודירחיו םירההמ ודריש םישק םינודא
 םתוא םיסחודו םתוא םיספות ,םהירחא םיקלודו םיפדרמ

 .םהילכב
 םייקתנ ,לארשי תרצ לע שרדנ רבכש ,"ונורזפ תקדצ,,

 ורזפתנש םתא השענ הקדצ יכ .השרוב ידוהיב םהב םג
 ,םהינכש םייוגה םהיפכ למעל וללוע רשא תא ואר םרט
 ביואהש םימיהמ ץוחש םהמ םיבוט ןיאש ורמא םהילעש
 לע םמעז יצח תא וליכ רקיעב .שממ םיחאכ ויח -- םאישה

 םוסמר ,םוערקו םהיפד ושלת :םיתבב ואצמש םירפסה

 -םעז רובגב .תוצוח ינפ לע םציפהו ,םפאב םוכרדו םתמחב

 לכ החמו היחה םהב ררועתהב ,םתוארפל ףרט ןיאבו םפא
 ואצי ,הלא לש םהיהולאל םדי תא וחלש םדא לש ומלצ לצ
 -שתב וללעתיו תושרדמ יתבו תויסנכ יתבל םילוהבו םיפוחד

 ,תסנכה יתב תותלד תא וצרפ :םימש יצפחבו השודק ישימ

 "וחתפמ תא ורסמשכ ,םתאצ ינפל םידוהיה ידי לע ולעננש
 ...המינפ וסרהו -- םימש ידיל םהית

 ירפסל עריא -- םידוהיה יתבב שדוקה ירפסל עריאש המ
 םהיתועירי ,םהיתונוראמ םואיצוה :םשדקמ יתבב השודקה
 -ונמ ,לא יפרחמ לש םלגרב וסרדנ םירזגל ורזגנו םיערקל וערקנ

 .שדוקה ילכב םותמ ןיאו ,םיצפנתמ תונולחו םירבתשמ תור
 לע םימחר תשקב תעשב הקזחב םופפיגש הרות ירפס םתוא
 ערמ ביכש לע ,תדלל השקמ השא לעו תומל הטונ ללוע

 הרות ירפס -- תוכלמל ספתנ לעו תומה רמ םע קבאנה

 ,תותפשא םיקבחמו רפעב םישלפתמ ,םהילעמ םלצ רס ,הרהטו

 ןיאו לאוש ןיאו הטמ ירד םע הלעמ ינכוש ןיב עצממה קתונ
 ,םיוודו םיפוחס וללה יכ -- םימש ימחרל הנופו שקבמ
 ,עוושת 'ה תעושתל םשפנ ןודבאל םכרדב םיטרמנו םיכומ

 ..ךידעלב עישומ ןיאו רזוע ןיאו ץראה ןמ םחרמ ספא יכ

 םבלב הננקש הלפשה חורה תרעס -- הרעסה ךושב
 הדודש העש התוא השרוב הרייתשנ -- הלא הלווע ישוע לש

 םיללוגתמ הישדקו הידמחמ לכ לע ודי שרפ רצו הידוהימ

 וליחתהו ןהיתועירימ ןמצע תא תויתואה וקתינ .היתוצוחב
 ..ללוח רשא 'ה דובכ לע הריתע שקבל -- םימשל תוחרופ

 התארנ םדא תומדכ הנהו םימחרה תדמ םהילע הלגלגתנ זא

 -זנש תועיריו םיליוג טקלמו ךלוה שיאהו ,השרוב תובוחרב
 וכלכלתנש תוזוזמ סנוכ ,ןהיתועוצרו ןיליפת רבוצו ומהד
 יחסהמ םרהטמו המהוזהמ םקנמ ;ורכעתנש ןהיתוישרפו
 רהל םלעמ ,ותחתמאב םמשו -- הדערבו ליחב ,דובכ תאריב
 הקיח לא הפסאש העבגה איה .השרוב זכרמ לע ףקשנה

 ((.ןורחאהו) ישילשהו ינשה ןימלעה תיבל ,הידוהי יפסאנ

 םהילע םתוסו "םיחא רבק,, השודקה ישימשתל רפוחו ךלוהו

 ,ותכאלמב ועירפה אל שיא -- אלפ הז הארו ."ללוגה תא
 | .ולש שדוקה תכאלמב

 הארי ,םהילע הלפנ הלחלחו המיא -- הזחמב םיזוחה

 וסוניו םהירוחאל םידחופמ ועתרנ יכ ,םהיתומצעב ואב דערו
 ודרחיו השודק ירייש טקלמכ הארנ יכ ,םוקמהמ הלהבב
 .ידוהי וא יוג -- והימ ועדי אל -- הז רזומ םדא ...תוארל
 אלא שדוק-יצפח ףוסיאב יד רמא אלש ,חולש ךאלמ ילוא
 וטיגב םיקמנה ,השרוב ישרוגמל ףוג יכרצ םג ריבעמ ליחתה
 -- ודי הגישהש המ לכו האמחו בלחו תוריפו םחל ,הבישיו
 הבורקה הבישיו וטיגב םיאולכה םיללמואה םישרוגמל איבה

 .ורזחי אל םשמש םוקמל םואיבה םרט יכ
 ךומסב הנבנ ותיבש ,עשורמ ירגנוה ,(יאנפוא) רכמרדרה
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 רובע ובדנתה םלועה ידוהיש המורת יפסכבו) ידוהיה יתבל
 ךלה ,טקלמה לש "ותוכאלמ,ב תודוהל הצר אל (םיפרשנה

 לייטמ .שודקכ הזחתמו וטיגהמ טלמנ ידוהי :וילע ןישלהו
 טוקילב יולגב קסוע אוה .יולגב השרוב תובוחרב תוריח ךרד

 שיאה .ויחאל לכאמ ירבד חירבמ אוה -- רתסבו ריינ יערק

 תא השרוב ירכא וארשמ .םייתשוחנל ושגוה וילגרו רסאנ

 ךרד םשאר וניכרהו ובלטצה ,םיקיזאב לבומ אוהשכ שיאה

 איבה םשל .וטיגל םיאבומה ןיבל אבוה אוה .וינפב דובכ

 .אוה שודק שיאש ורמאב ,םחל שיטרוב רמוכה ול
 שי -- הז יאלפ שיא לע תועידה וקלחנ רמאנה לכ לע

 חלשנש ,שממ ךאלמ ,םימשה ןמ ךאלמ היה הזש םירמוא

 לקהלו האמוטה תושרמ השודקה תא עיקפהל ידכ השרובל

 םירמוא שיו ;םדקפל ליחתהש בערה תקוצממ הישרוגמ לע

 הכשיל לאכימ םשב ארקנה רמוחמ ץורק םדא היה הזש

 השרובל חלשנו הדובע הנחמל סיוגש שרומרמ ירפכמ דחאמ

 תועידה םנמאו .יתמחלמה ץמאמל לזרב תוליסמ ןינב תרטמל

 םג איה תאזו) היה םדא :תרמוא תאז -- תוקולח ורייתשנ

 אלא יכ אל :תרמוא תאזו (...ופוג הכשיל לאכימ לש ותעד
 -כהל השק אלו -- ךאלמה לאכימ אוהו היה םימשמ ךאלמ

 .(הניו תלהק יבושחמ וימעב לעב אוה תעכ) .עיר

 לצינש רשואמה

 יער אריא אל -- תוומלצ איגב ךלא יכ םג, |

 םיסחוימה ןיב תונמיהל השרובמ םדא לש ולרוגב הלע

 םדא ותוא לע ותעד ךכיפל) ץייושל רנטסק י"ע ורבעוהש

 (לארשיב טפוש ירבד יפל -- "ןטשל ותמשנ תא רכמש,,)

 ןיב תחוורה וזמ ירמגל תרחא איה ירהש ,קפסב תלטומ

 הבוחל ונודל וננינעמ הז ןיאש ןבומ .תוומלצה איגל ידרוי

 רוסיאה תאצ זאמ :ןלהלדכ ךרעב אוה ורופיס -- .תוכזל וא |

 ?לרא, "ףתוש, ול ףריצ -- קסע קיזחהל םידוהיה לע

 םיבר םימי ורבע אל .השרובב עקתשהל תואנש "עזג רוהט

 םכסוה זא .םוצע םוכסל ועגהו וחפת ףתושה לש תובוחהו

 ידימ בוחה תא תובגל ידכ טשפדובל עסיש | ,םהיניב

 ,תוערואמה ושחרתנ הריבל עסונ אוהש םע .ףתושה יבא

 -נוהל ושלפ םינמרגה :םהיתובקעב וכרכנ תומוגע תואצותש

 :היקנה םתכאלמב דימ םישלופה וליחתה טשפדובב .הירג

 אצמנ סנב .םידוהי לש תואלכהו תוריגס ,ףוסיאו תויצקלס

 רשקתה .םידוהיה לע תשוהש רגסהה םוחתל ץוחמ ינולפ

 ורבעוהש םירשואמל ףרוצו םדא תושפנב רחוסה םע רשק

 לזמה הברמל .(אלפנ טייק םוקמ) ןלג טנסב ונכושו ץיוושל
 ונכשמ דיל היה הנחמב ונכשמ :תדחוימ תוכז םג ול הלזנ
 הלא ויה "םינויצ, יברה לש ורעצלש רמטסמ יברה לש

 .("רוחה ןמ ודי חלש ידוד,, תניחב) .תחש תדרמ והוליצהש

 המצע תא הליצה אלש היח יתוחא

 יידחפ ינפמ ...ןמטיחו רוצפ אופ

 ףירצ ותואב ונעתהש ,ונתנוכשב הרג היח לש התרבח

 -בנ,ש דע תונורחאה היתונש לעו הילע תרפסמ ,ץיבשואב

 םימי המכ ..."הצחרה תיב,,ל תוכלוהה ןיב תונמיהל "הרח

 ,המש הציג ,היוגה הילא האב השרובב וטיגה תריזג ינפל

 תאז הצינ .הדיב הדירוה םידגב תליבחו םירהה ןמ הדריש

 רשאכ ,רוסחמה ימיב ,התרפ תבוגת תא ונל התיה תרכומ

 .דחא יאל -- הלצא וליאו "םיאיל,, ינש בלח רטיל הלע רפכב

 רהה הלעמב ךרד תרבכ ,רותה יפל ,ונישע עובשב םימעפ

 יירחסמ רשק,, .תוטורפ חיורהל ידכ םירטמוליק לש קחרמ

 לש הבלב ררוע סורטיפה יתכריל תיעובשה השיגפהו הז

 שוריגה רבד עמשיהב :םילענ שונא ישגר הרצ תעב היוגה

 -והיהמ רתוי ילוא וניבה בטיהו -- עיגה םירהה ימורמל דעו

 הכריכו הדמע -- וז הילגה לש השוריפ המ -- םמצע םיד

 תולוטסופ גוזו תינמור הרכא ידגב םיינועבצ םישובלמ ךרע

 הב הריצפה היניעב תועמדב ..היחל םאיבתו (רוע ילדנס)
 םיברו איה התיה הלוכי .התיבל הרהה התא תולעלו ןשבלל

 רשא דע העוזה תועובש תצקמ תא (שממ) תולבל התומכ

 ןוסאל ,הבשוה -- תינמוהה היוגה הצינ תעצה .םעזה רובעי

 ןיידע) ...תכלל וויצ "הלעמלמ,, םש יכ ,םקיר ,יתוחא היח

 דעוהמ וא -- םימשמ םא ,יהוזיא תעדל ןיא הז "הלעמלמ,,

 | .(עודיה גרובנזואלקבש

 השרובל יבוש םע

 (אל וכ .יו) "םכישררמ תא יתומישהו,

 אוה שירחמ ,םישודקה וילכמ ןקורמ (ןוילעה ג"כהיב)
 ,םירטמ םישימחכ ,ונממ קחרה ,ונואכדב טקושו דבכה ולבאב
 עבוצמו ריוכמו דיוסמ ,םימורמל שוטרוב לש ותארי תיב קסונ
 ...םיקחש עיקרמ יבאלסובארפה בלצה ושארבש ולדגמו קיהבהל
 ,עונצהו ונעה ונכש לש ובאכ הז הארי תיב אוה באוכה
 תונכש תונש ול אוה רכוזה -- ונדבאב םמודו ורעצב שירחמה
 ,םירפאבו םירהב םתבש םוקממ וילא םיאבהש םימי ,הבוט
 ורמכתנה ? דובכה תאריב םשאר תא ויה םירעמ וינפל םרבעב
 םיבועמה םיננוצה ויתוריקב ןותנה ןבאה בל -- ובלב וימחר

 ..?ותבשמ לע קחושו ודיאל אוה חמש וא -- ונובלע לע

 רחשל ינתלעמ הזע הכישמ .האיציה רבעל ינתבחוס רתס די
 -- ץופיקו גולידב תוסורה תוגרדמב ינא הלוע .הילעה ינפ

 ,לחר ,הקבר ,הרש תונב ןבל וכפש ןאכ ."םישנ תרזע,,ל עיגמו

 יוודה ןבילל בטיה וניבה היתורצו תחא לכש תוהמא) האל

 רודיסב ןהיתוליפתב וליג עורקה ןבל ,(השרובמ ןהיתונב לש

 -לגיפש,.ב ףוטע וא םיקוחשה ויתוחולב רוגס ,'החנמ ןברק,,

 : תללפתמה םש "בהז, תויתואב תורח ובג לעו "דנאב
 ןתרירמ :"האל-הרש תב הציג ,הרובד-היח תב ליכאר,

 ,תונולחה הנה .םילהת רפסו "הניחת,,ב תועקשמ ויהש הכופשה

 תולפת ,הבירע הלפת תולוק ןהינזאל ועיגה םכרדש םיבנשא

 -יארי םילועמו םיבוט הלפת ילעב לש םנורג ךותמ ואציש

 םימש-ימשל םכרדב ןהילע ולעיו -- םימכח ידימלתו םימש

 .תוליפת עמוש ינפל ןוצרבו םימחרב םש לבקתהל

 ןאובב ,תוריעצה השרוב תונב "ואטח,, הלא םיבנשא ךרד

 -- "תופקה,ה תעשב הרות-תחמשב דוחייבו דעומו גח ימיב

 .הטמל םש םידקורה םירוחבב ופצ-הפצ יכ ,"ןיע רוגישב,
 "םלוסה,, תא ריסהל רמאיו ברה לש ופצק םעפ אצי ךכ לע
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 וציו םינכוסמה םיטבמה "םידרויו םילוע,, וכרדש המודמה

 :טוידה לשמ רמאי רשאכ -- ץע"יגרוס תונולחה תא תוסכל

 הנה ."גגה לעמ ללימה לותחה ינפמ םלוסה תא םיקלסמ,

 יגרוס, תא הידי ומב הקליסש ,םירמ "תדרומ,,ה לש הנולח

 תא תאשמ םישנה תא ררחשתו, | הירבדכ ,"רהוסה-תיב

 -  הילעה גי'עש הילעל יתכשמנ םשמ ."ןהילעב לש םנועגש

 רפושה יעקות םירתתסמ ויה הב ,"תומש,ה תיילע איהו

 ימיב ,שמשה קחצי תשא עצלאמ לש המעז תמחמ םיריעצה

 תמחלמ ימיב םימלענו םירימט םיאבחתמ ויה הב ,לולא שדוח
 ארזע-ןביאה לש ושוריפ תא יתאצוה םכותמו הנושארה םלועה

 ..ותעשב הרצמ יתוא ליצהש

 תיב ןובלעב יתלוכי אל טבה יכ הדיריה ילע התשק

 יתלביק ,םידמלמהמ אלו ,ונממש ,יתודלי ימי תיב ,הלפתה

 אלא ,יפ ךותל הלאש החנצ הדירפ םרט .יתרות תצקמ תא

 ,םירופיכ םויל רוזחמ ךותמ יתקתעה ךכיפל ,יתזעה אל לואשל

 יתומש,,ה ןיבמ ימע והיתלטנש םיפד -- רוזפו תוחול לוטנ

 :יתימא ןטייפה ירבד לע יתרזח בצע תרכזמל תוממושה
 / היונב הלת לע ריע לכ יתוארב /  הימהאו םיקולא הרכזא,,

 "..תאז לכבו / היתחת לואש דע תלפשומ םיקולאה ריעו

 ללמואו שודק םוקממ ילגר ינואשנ תע ישפנ תא יתעדי אל

 יתובצע וטעמ םש ,קחרה קחרה יתוא התחנהו -- הז בולעו

 .ילא יחור בוש דע

 ץעל ימצע יתינפה ,ונברוחב ויתיארש תסנכה תיבמ

 ויריגרגב םעפ אל ישפנ תא יתבשה רבעשלש ,םינבדבודה

 דע לותש ,ןנער חרזאכ הרעתמ ,ובולבלב ויתאצמו םיקותמה

 ויתוריפ תולכשא תא בינהל ףיסומו םמשה וניקולא תיב די

 .םפטוק ןיאו םבנוג ןיאו םדקופ ןיאו םיריחשמו םיימידאמה

 םיערה ןעמל אל ,םינטקה םיספטמל םיהמכ םיפעתסמה ויאפע

 םינקקלה שפנ תויחל םא יכ ,בלה תלוח תישמשה עצלאמ תא

 שקבמ ספאו לאושה ספ .ולש םירערעזה דגמה יבנעב םינטקה

 תירק ,"טנירפ,ה לבחב הביבסבש םירדחה ידלי יכ ,םהילע

 ברו בינמ האנ ןליא המלענ די הלתש םנעמלש ,םידמלמה

 ? ותודידבב ץעל דונלה .ץמוחו לוועמ דיב ומת ,הז תוריפ

 יגרועמ וענמ םידוהיה תושרב ןותנ ותויהב םג אלה --

 קיחרה הבוטה ימי רכז םרב + ויריגרג דשל תא ץומלמ ויתוריפ

 תוזחל ינאישה ינוימדו וילע ורמכנ ימחרו המקנ שגר לכ ינממ

 וינינפ ירחרחשמ םיעלובו םישלות וידב לע םיעורש תוקונית

 תושורפ םהיתואיפו םויה חורל תורדבתמ ןטק תילט תויציצו
 .הלעמ יכאלמ יפנככ

 תחרופ תייוגה השרוב

 השרובל רזוחה לש והיפ יתפש תוצקמ תצבצבמ תורירמ

 וינפ לע השורפ רכענ באכמ הלוכא הבזכאו הגירהה איגמ

 ,ויתועונתב ווג ירוצי לכב הקוצי השביו הבירח תושידאו

 ץעונ ויתוביבס תא רקוס אוה שפנ ןויושב .ותבשבו ותכלב

 אלש תודשבו םימתוימה םיתבב ,םיחונזה םינגב ההוב ןיע

 לכו םהינג תוקריו םהיצע תוריפ לע טיבהו םתחירפ הקספ

 הבחר דיב ימל -- ול וקנעוהש עבטה תונתמו הדשה תובונת

 ,ינשמשל אלא ארבנ אל הז לכ לבא :הפופכ ךכב -- ימלו

 ותעד לע הלעה אל הבוטה ימיב .ושענ ורובעו ורצונ ונעמל

 .םיערמ תדע ידיב חבטל לבויו וימעפ וטומי וב םויה תא

 ,קותמה םמעט תא םומיעטהו םינפ ול וריאהש ,תוריפה םתוא

 םתוא םתואר םויב הנשית אל םתטיבנו םתחירפ תא ובכעי אל

 רעצמ ורישי אל תונליאה ,ובושי אל ונממש ,ךרדל םיאצוי

 ,בואכממ ושמכיי אל םהיתוקרי -- םינגה ,םהיתוריפ תא

 אל "סורטיק,,הו םהימימ תא רכענ באכמ וריבעי אל םילחנה

 דחפמו רעצמ ותבש םורממ דרי אלו ושאר ןומגאכ םףוכי

 םהילעבו םהינכש תולגב ,ושפנ תקע תוארמ וסמיי אל ויקוצו

 ןבאה בל ,ובלו -- הבהאב ןוקביחו וילגרל וכות הז ךאש

 םיאצויה םידוהיה ויעושעש ידלי רבשב רבשה אלו ךרוה אל

 .דוע ותוארל ופיסוי אלו ובזכא רתסו ולש המרמה תוסחמ

 טהול שמש םוי -- םנדבא תולגל ואצי ובש םויה
 תנבל תא םהל קיהבה סורטיקה ,היה םיריהב םימשו

 ימ יכ  ,ימוומ תעפיב םכיניע הנעבשת :רמואכ ,וינוחרק

 - הנועה .יב םכינפ תא החמשב תודחל ופיסות םא עדוי

 ללשב םיצבצבמה תוריפה תלישבו תוקריה תטיבנ תנוע

 תולבונה םא איה ,הקוריה "השוקידלק,,ה הנה .התיה םהיעבצ

 השרוב ינגב םיבורמה וינימל ףיזשה לש ואוב תא תרשבמה

 ,המיאב םהילע ףיקשמה ,םייחה תיב םג הנה .היתודשו

 ...ותעבג ימורממ םש

 תא סיעכהל וליאכ םילגמ םיביהרמה השרוב תוארמ
 םילועה םינשושה יחרפ ,םעפהש אלא ,םתראפת ימורעמ

 יתתוש םיעצפכ םהילע המוד םתימומדא ,םהיתונג יתאפב

 םיכעומה סורטיפה לש ויתוגספ יקוצו טורמה םפוגב םד

 םיבחתנה םה םיטרוממ םינודיכ -- עיקרה לוכתב םהידוח

 תניננמ -- םיגלפה ,םמרז תא וניש אל םילחנה .עוסשה םבלב

 .יפטש ימדב םזמזמה םיכד ןואשב תעלבנ םיטטורה םהילג

 לחה םבל יכ ,הרעוסמהו העוסה םחור הזלעתנ עגרל

 ,הרדהו הדוה ,השרוב ידומחמ לכ דועבש אושב ןימאהל

 הודיו םבואכמ שוחיש םהמ ימ ןיאו םב ודגב היפיו היונ

 םתדירפ םהילע התשק םהיגלפו םימה ילחנ ,םה -- םתאצל

 ,וכלת רשא לא, -- םירמואכ םהיתחתח ךרדל םיפרטצמו
 בוחרב השרוב ידוהי -- "םיכלוה ויה ךכו -- ונא םג ךלנ

 חיעיסומל םאוב דע םשמ -- הלז'יצו הבישיו ירהנו ןימימ

 :םימרזה ןיב רהנה לע שורפה רשגה דירפה םש ,הנכשה

 לודג רהנ י"ע םעלביה דע וימימ תא ךילוה םילחנה םרז

 ודחאתה דע ךלוהו ךשמנ םיללמואה םישרוגמה םרזו ונממ

 ,םהייח ץראמ םישרושמו םתיב ילהאמ םיחסינ םיחאה רתי םע

 לבנ םע םהילע לעיו "וימחר ףאב ץפקו ל-א תונח חכש,, יכ

 .םמשו ומש ץאינ רשא

 םיבותכ םה אלה --- השרוב ידוהי

 בקעי לש וסקנפב

 המגע -- ברח ותיב תא אצמיו םירזוחה ןיב בקעי רזח
 וינכש יתב לעו ,ותחפשמ יתבו אבא תיב לע ושפנ וילע
 ותימומגע הבחרתהש דע תוכומסה תואטמסבו ובוחרבש

 השרוב לש ןיממושה היתובוחר לכ לע ,ושפנ ןוגי טשפתהו

 .נשה תא האור דחא הצק ןיאש לובג אלל חתמנה הכראל
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 ובשו שדחמ וגבנו (הלודגה הפירשב) ופרשנש םיתבה לע אל

 אל םייוג יעשר י"ע היבשותמ ונקורתנש דע וסלכאתנו

 םהיפב הלודג תחא הלאשש םימלאה םידעה לע ,םהילע

 איה לקנעי לש ובל תגות ,ושפנ םגעת .םימשל היוטנ

 םידליה םה ןכיה :ושפנ םוהתב תבקונו תרקנמה הלאשה

 םינבאה תופצרמ לעו ותיב ןתפמ ינפל ויה םיקחשמש ולש

 הצנירפש הנידעה ותיב תוונ איה היא ודי לעש תובחרה
 .םליכ ביואה השעו םתוא הכניחו התבירו החפיטש

 תרותית לע םילבא תבישי אוה בשוי .החקול הינב לע םא
 תיב לכ עלובו וידעצ רצמו םקו תוקומע חנאנ ,ויתוברוח

 אמוג ,הריצ לע תקרוח תלד לכו ויתויגוגז ץותנ ןולח לכו
 ,םיריידהמ ןיע םילעמ ,השיחלב םעמושש םהיתונעט תא

 .םניא וליאכ םאורו תיערא םהב ונכתשהש הטילפה תיראש

 .ותיב ןברוח תא תוכבמ תוחפשמ תואמ והומכ
 .היוודו הבואכ ,הפופכו היוזב ,הממושו הבירח השרוב יכ

 ידמ ותבש םוקמ ףילחמ ,"לדייא רה, הלעמב אוה הלוע

 רקוסו אצמש ןבאה וא רמחה תישושבג לע ול בשוי ,םעפ

 החטתשנ וליאכ התוא האורו הבחרלו הכרואל השרוב תא

 םיתבה יבשוי תא ונזכזב ריבעמו ודי ףכ לע שנפל

 תונש .םהיתודליו םהידלי ,םהיתושנו םהילעב ,םהיתוחפשמל

 יניע הארמל ןפקיה אולמב תובציתמו תופקתשמ םלש רוד

 תורוקהו תוישחרתהה לכ תא םלובו רצוא ליחתמ והירהו וחור

 תואמ לש םרכז היישנה םוהתמ הלעמ .ותדלמ רפכב ועראתהש

 ןמ דרוי אוה .םהיאצאצו םהיצלח יאצוי תובא יתבו תוחפשמ

 םהישעמ קדוב ,תיב לכל ץיצמ וא רסו תובוחרב לייטמו רהה

 םייחל םריזחמו תוחכשנה םוהתל רתוח ,תוערואמ שלובו
 .ובלב קומע-קומע ותרחנו ושחרתנו ועריא התע הז וליאכ

 הרידמו וחומב גוזכ תשקשקמ הליחתה השדח הלאש הנהו

 ץראה ןמ דבאתש רזגנ תידוהיה השרוב לע םולכ : ונממ החונמ

 רכזית אלו היישנה םוהתל דרתה -- ? םייחה רפסמ החמיתו

 המב :לואשל הפיסומו ובל ברקב תפלוח הבשחמו ?דוע

 תזמורה םיקלא עבצא תאז ןיאה ? םייחב ראשיהל אוה הכז

 השרובש ידכ והשמ תושעל ךילע יכ ,השעו בקעי םוק :ול

 ומוקממ םקיו בקעי רחיא אלו !ץראה ןמ דחכית אל תידוהיה

 תא לוטיו ונולמ תיבל רהימ ,וילעמ וירוהרה תא רבעיו

 .םשור ליחתהו -- ודיב סומלוקה

 התיבה הבישה

 (זל .חי) ?'"'הלאה תומעה הנייחתה,,

 ןמ האיצי לע בושחל וליחתה בוחרמ םינשו תיבמ דחא

 ןאכ דוע בשנ ךיא ורמא יכ ,רחאתהש ,רורחשה אובב ,רצמה

 .'וכו וניתויחאו וניחא ימד תא הגפסש תאז האמט המדא לע

 םיאפר רפכ .השרובל ועיגהו ךרדל םהינפ ומשו וטקלתנ

 םיצורו ,םיטקלתמ תיב ילכ ,םינפתמ םיתב ,םהיניע דגנ בציתה

 קסע יתב ,םילוע םירחסמ ,םירועינ תיב יקשמ .םהימי שדחל

 ...ה"בקהב תצק םימקנתמ .םלולסמל םירזוח םייחהו -- םיחתפנ

 שי ןינמו "םייח ץע,, תסנכה תיב ךלוהו ללכתשמ ךדיאמו

 ינב ינפל דיגמ ,הטיחש תיב חתופ קחצי יול 'ר .םוי לכב

 שובייל ,תונויצ ףיטמ הילדג ,םהינפב שרוד ,םירועיש ותדע

 ץמייטש רתלא ,רסומ ףיטמ (םיחרואכ ואב םהינש) רעב

 שארל השענ ץמייטש יכדרמ -- ולש "'הנינילפ,,ה תא הייחמ

 תואליטרעה תושפנה תואמ לע ריאמ השרוב רנו -- להקה
 טעמ דוע .םהיתוסירה יופירו םתיב םוקישב םמצע תא םילשמה

 לחתו הרהמ דע םק ןוחכיפהש אלא .שדחמ השרוב יחתו --

 דחא לכ ומצע תא האר עתפל .לארשיל הילעהו הנממ האיציה

 .לארשיב םוקיש רתוי אשינו ןוכנ תיבל ךרדב םידואהמ

 הגקורתנ רושע םינש ךשמבש דע תורשעב ומייסו םידחאב וחתפ
 + ...הנירב ...ןויצל ולעיו -- הנורחאל -- הידוהימ השרוב

 (גי ב בויא) 'דאמ בםאכה לודה 35 רב בול זיאו 2

 ודרשש םישנעה םידואה !האושה יטילפ םירזוח םימומד

 ,וג יצוצרו חור יאכד לש םתיב תא הריעבהש הפירשה יטהלמ
 תונש לע םירובידב םיטיעממ .ובבל יעגנ םע שיא שיא ,וללה

 המלש החפשמ :רמה ה"סה תיישעב םנוגיב םישחמ ,העווזה
 יתכריב הירופה ונפג ,ויתוכילה היפוצ תיב תרקע ,לילכ הדחכנ

 תדמח ,היגירש -- התעו םימד ישנא י"ע הרקענ ונחלוש

 הלומהו שער ונועמ תא ואלמש ,םירקיה םידליה ,העטמ

 ובל תא בחרהו םהלש הבושמה תוחירצב םינזאה תא שרחהו
 . .םדא יחבוז ,םירז ידיב תועדגנ -- םתחווצ תוצילעב

 תיתחתב קומע-קומע ןומטה ורעצ תא עיבמ שיא ןיא

 םילמ וקתענ יכ ,םירחאל ותגאד תא חישיש םדא ןיאו ותמשנ

 ,שפנ בישמ םחנמ םהמ קיחרה ,םינמאנל הפש ריסמו םנושלמ

 ץיצת ןיע לכמ ,םילוכשו םירירע ,םיטרמנו םיכומ םלוכ יכ

 .המישנו המישנ לכ ירוחאמ רתתסת בל תרבוש החנאו העמדה

 ביצעה באכה תולעב היהו ,/ה םבישה םקירו וכלה םיאלמ

 ותוא םה םיחצנמ -- םתוילכ רסיילו םשפנ בידאהלו םבל

 קדבו םוקיש ירוהרהב םרעצ תא םיחכשמו אתוחידבד אתלימב

 .היתידוסי וררעתנש םתחפשמ תמוחל הכורא תולעהל ,םתיב

 ילואו ליגרה םלולסמל רוזחל הרהמ דע םייושע םייחהש המוד

 שפנ ןובצע ןובשח לש תועש .םדקכ םהימי שדחל םדיב הלעי

 םעונ ירוהרהו יעגרל ןמצע תא תועיצמ םהילע רבעש המ לע

 םיאורו םתדלומ השרובב תוגהלו םתבשחמ לכלכל םיקחדנ

 ינצינו הזלע חור םהילע חנב ,זא .התראפתו היפי לכב התוא

 םיעגרבש םילענב ,זא ,םהיניע ינושיאמ םיטבינ  תלחות

 ולש ןבולה יניעב סורטיפה יקוצבש קנעה םתארקל ץנצנמ

 וקיחב תיהמא תובחרב ףפלמו םימודקה םינוחרקה ינש םהו

 ירפאו םינולא תורעי ,ןתיא ילחנו רתב ירה ("קילידופ,,ב))

 : םחמ םילוע םייח ילעב תולוקו אשד ירכו תחש תודש ,הערמ

 ,ברוע תוחירצו תולוגנרת יעוכעכ ,םיסוס תלהצו תורפ תויעג

 לכ ץויצו םירפצ תורמז ,ןאצ ינב תוימהו רקב ינב תויעפ

 שערב םתמועל םינענו םיארוק לוק תונבו תולוק ,ףנכ ילעב

 הריש תעקוב םהיפמש הרידא הלהקמל ודחי םירבוחו הלומהו

 םיארבנה לכש הריש קרפ ,ופאב םייח חור רשא לכמ הבגשנ

 םתאצב ותקיתש לע רפכל וצפח זעש המוד .וב קלח םילטונל

 .םתא סייפתהלו ןוילכה ביתנל

 דה ,הב רסח :הב קוצי בצע ,הרישב ,הב םג ,בושו

 תספתנ הרישהו לארשי ידלי לש לצלצמהו לולצה ולוק

 תריש המגפנ ...ונמש תא ונממ וענמש לגלגה תקירחכ םינזאב

 דגמ רכעתנו הדה םעונ לטינ ,השרוב ימשב תפלוחה עבטה

 דחי םהיפנעל רקוע ןיא ,ןולדחי תולוחה יקחשמ -- התננר
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 םהילזונ תא וזיתיו םיגלפה ימימב ךשכשיש ימ ןיא ,תורפה םע

 םיחחרפה םה ןכיה ? םישובל םדועב םהב ץוחרל םיאבה לע

 .םאצמת אל תורגב םושפחת םא ? הלפתה תא םהישערב ועירפיש

 אושל ,םיטוטעזו םיטועפ ,םיקנויו תוקונית ,םימי ילועו םיללוע
 ביואה ןתנ ,הנוכי ידוהי םשב רשא לכ לע ףצקה תאצב .םושקבת

 וכאלמ .ןודבאל םינושאר ויה םה יכ ,ףטו ןקז לע וגיע תא רזכאה

 םידליה ,ויצלח יאצויב -- בקעי לש וכרי ףכב ועגנב ושע לש

 ,םיניעל -- וננמז יחצרמל ,םהל היה ושע לש ורש -- םיכרה

 םוצעב ,םהל רצב .השרוב תובוחרמ קנויו ללוע תירכהל

 ןניזהל םהיניע תא תלוכאמ ידירש ומירה םשפנ םוגעבו םחור

 וינווג יפלאב עצעטצמה עבטה רדה תעפיל תתל ,ףונה תוארמב

 הקימעה -- הנהו -- םבל לע רבדלו םמחנל ,השרוב תא ףיקמו

 תורעיה תא קוחרמ םתוארבש ,םייתעבש הרדקו םתמשנ תמגע

 ידוהי לע םירופיסה םרכזב הלע ,השרוב תא םיפפואה םירההו

 ,םירההו תורעיב םהיפלאל םהל ושעש "םירקנוב,,הו הינילופ

 .םהייח תא םהב וליצהש

 םחומב הלועו תעקוב םשפנ םוהת דע תבקונ הלאש

 ונא ףא ונלוכי אל םולכ :םתמשנו םחורו םפוג תא תפפולו

 וליפאו השרוב ינב תואמ תושפנ ליצהלו םתומכ תושעל

 תושרוחה תילולפא ,ךבסה יחישש תמחמ םירקנוב רופחל ילבל

 -- םיעלסה יקיקנו הסחמ םהל תתל ויה םילוכי םיצעה יבובנו

 םיטעמה העווזה ישדחב סנרפתהלו םירוצה תרקנב אובל

 יזוגאו הדש יריגרגכ ,ערפה יחמצמ השרוב ידוהי םהב ולכלוכיש

 עודמ -- ארפ תוחמוצה תויאיגה תוקריו רב ילצלצבו לעוש

 םהל הטושפה דיב וזחא אל המ ינפמ !םהילא וטלמנ אל

 " ,םינבלו תוזרתו םיחושא לצב םפסאלו םתוא ךושמ ןעמל

 פולסירפה ירתסמו סורטיפה תוגרדמ רתסב םיוגחו םיקיקנ

 םע, ותעשב לידבהל רצאנדכובנכ ,רודל ,תונינילפה ינויבחו

 המל !םישדח העברא דע השולש רובע דע -- "ארב תויח

 ידגב םהל ושיגהש "םיבוט םייוג, לש םתנמזהל ונענ אל

 ? םעז רובעי דע םש תוהתשהלו הרהה םתא תולעלו םירכא

 הבושת ,הלאשל הבושת שיש ויה םיחוטב םיבר --

 ,םהל ונתנ אל :תוילכו ברק תשטורו םעזו הרבע תררועמ

 ,רבד ושעת לא :אוש תווקתב םועשעישו םועתה םהירשאמ

 םילקבש לק זמר ...ונלתכ רחא ונתעושיו םיבורק םיסורה

 שיא ,ונממ אצומ אהי אלו םביבס םקרנו ךלוהה ןוילכה לע

 תורשע ליצהל היה וחוכב -- השעי תושעל ודיב תלוכיהש לככ

 דחא לע העווז ירופיס .השרוב ידוהי םכותבו לארשי יפלא

 הדמשהה הנחמל םיאצוי םיחולשמהש הדבועה תא ריתסהש

 תושיחל .םדקדקב םויה דע םיכמו םילוע -- ץיבשואב

 1684 תולצהו םדא תושפנב םיקסע, לע רעש תורמסמ

 .םחומ םורק לע םימלוה -- םינקסעל םיברוקמה "םיסחוימ

 לע חתמנה םימיאה הזחמו טויסה הוסמ תא קלסל םה םיסנמ

 רשפא ילואש -- םהינב תא תוהלב םולחבכ םיאורו םהינפ

 תמחלמ ימיב ושעש ךרדכ ,סורטיקל הילע י"ע םליצהל היה

 .עשפנ חא תמשאב םינשבכל םילבומ -- הנושארה םלועה

 טפשמה יתבב ודהדהש םיצרחנה םירבדה ומער אל ןיידע זא

 המשאהה םינותעה יפד לעמ הקיהבה אלו לארשי ץראבש

 ליחתהו ירירע הגירהה איגמ רזחש ידוהי ררועש הרעס ,הלודגה

 ותחפשמ לעו ללכב הירגנוה תודהי לע הדריש הידגרטב תוגהל

 ,דלונירג .י.י ברה לש ויחא) דלונירג לאיכלמ אוה ,טרפב
 תבית תא חתפש שיאה, (הירגנוה תודהי לש הנוירוטסיה
 ותולגב ,ודגנ חתפנש הבידה טפשמל ומצע תא איבהו "הרודנפ
 שיאח,, לע הארונה הרמימה האצי םשמו -- ובבלב רשא תא |

 דמעוה םידירחמה םייוליגה ירחאו ."ןטשל ותמשנ תא רכמש

 ונברק םלוא ,הביד תאצוהב םשאוהו טפשמה סכ ינפל לאיכלמ

 אלש בהלושמ םקנתמ עקתש תרפוע רודכב וישעמ לע רפיכ

 ץמוק ליצהל בטומש,, ורמאב ,וקידצהש ןידה קספב בשחתה

 תא ןידת לא, :ל"זח רמאמ וילע חנוהו ,"םולכ אל רשאמ

 .'! ומוקמל עיגתש דע ךרבח

 ינידב וקסע,,ש םהיחאל השרוב ידוהי םיסחיתמ בר קופיאב

 יהמ םיעדוי םניא םויה דעו (הרוחס תרומת םד) "תושפנ

 םבלבו תודחה וינשב קפסה םסרכמ םבלב לבא .רבדבש תמאה

 : םתבשחמ יפיעס לע םחספב םמד תא הריעכמה הניט הרומש

 ירה (םיעגרב וא) םימיב ללוש ךולהי אלול ,רשפאו ילוא

 ויה םיבושי -- םיחא ימדב םינקסע ידיב עפשנ לושירו לרוג

 ינב לכו לארשיבש ןמאנה םתיבב ךורעה םנחלושל ןיבוסמ

 ? עדוי ימ :.םתא םתחפשמ

 הממושה השרובל ךרדב

 ,יתקושת הילא רשא חרייעה ,השרובל יתאב 1946 תנשב

 היובחה תופיה תועקבה תחאב רבועו הצוחו הלועה שיבכב

 תרשרש ,"פולסירפ,ה לא ליפעמו לתפתמו םיטפרקה רתסב

 הניבוקוב הצקבש יניבוקאימ .'מ 1500-ל העיגמ התגספש םירה

 םיביהרמ תוארמ יניעמ יתענמו יכרד יתישע ,השרוב הכאוב --

 הדרח יכ םתראפת ויזמ יתעד יתחסהו ינפ לע םיחפוטה

 איה ,יתדלומ תרייע לש היארמ לע יבלב הנניק תרתוסמ

 םינש היתישעש וז ךרד .הנאראו העשה קחרת אלש ,השרוב

 םיאשדו םיבשעו תורעיה לש םפונמ יניע תא יתנזהו תובר

 םיטבונ ,םיממורתמו םירועשה עבטה ידמחמ לכו םיחרפו םיצעו

 תותיכמב שבושמהו עוערה שיבכה ירבע ינשמ םיצצו םיחרופו

 םעפה ונאימ -- יבלב החמש ואיבהש תוזחמ ,תוצצוחמ םינבא

 יתבשחמש תרייטצמ הליחתה השרוב יכ ,יב ישפנ תא עשעשל

 םינמתסמ וליחתהשמ .יפוי ימשר תאימגל םוקמ הריאשה אלו

 יעוגעגו יתדלומ םוקמ ,השרוב לש םינושארה םיתבה קפואב

 ירוהרה .יתומצעב ופלח תתרו האריו ליחו רימט דחפ -- ישפנ

 .:יבל לע ורצבתה רוצע באכו ןובצעו הלחלהו םצקל ואב

 ,םנוממשב םידמוע ,יל םירכומו םיעודי דואמ ,םיתבה הנה

 ילא םיפוצ תותלד-יצורפ םיחתפו תויגוגז ,םיצפונמ תונולח

 דפצש ,שונא ידלש לש םהיניע-ירוחב ליהבמו םוגע טבמב

 תוילכ דיערמ ,בקונמו בובנ ,ץעכ היה שבי ,םמע לע םרוע

 .ןידודיח-ןידודיח והשועו ךרשבב תויפיפ תוברח ריבעמו בלו

 ומתיתנש רחאל  ובשונש םיתבמ הצוחה םיצרופ םשו הפ

 םיצקש ,ןתשפ ישובל םייוג ינב ינטק לש םהיפוצרפ ,םהידוהימ

 ןתמב ילואו תעפשנ תושידאב ,םהיתובא וא םה ,ופצו וארש

 ,םהישנו םהידלי רבשבו םרפכ ידוהי ןדבאב עשורמ עויס

 הנה .הנורחאה םכרדל םתכלב םיכנו םילוח ,םיקנויו םיללוע

 ריזחש ,הנוילעה הנוכשה לש התאלחו התלספ ,םינעוצה יתב

 הדיחיה האמטה היחה ,םתחפשמ ןמיסו למס ,ןמשו לודג

 הליחבמ המיהנב אבוסו רבונו רצחל רצחמ היה רבוע ,בוחרבש
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 םהינינו םהידכנו םהינב -- םקירמו םידוהיה יטיבע ךותב

 תיראשמ -- םהילע רתונש םשובלמו תש-יפושח םיצצורתמ

 ובזענש םידוהיה יתב .םהמ םידוהיה תאצב םמצעל וזזבש ללשה

 םיקיר םהמ ,םירזוחה ינושאר תואריהב םייוגה םהישלופמ

 דחא םירזוחה ןיבמ ,םידדוב תואליטרע תושפנ -- םהמו
 .בוחרהמ םינשו החפשממ

 ירחא םידוהיה שוכר יזזוב ואצמ םעט המ :רבדה הומת
 המ ,םהילעב תולגב לארשי יתב תא וסמחו ולזגו ודדשש

 החג ילוא) ? תותלדח קוסירבו תושמשה ?ץופינב ואר םעט

 לכיהל סנכנשכ ותעשב עשרה סוטיס לע החלצש הערה חור

 6(...ומצע תא גרהש בשחו םד ונממ אציו תכורפה תא רדיגו

 לע תופצמ ינריהדמו ירוהרהמ ינקיספמ הבשחמה לוטנ וטואה

 ,םמושו קיר תיב לומ ינדימעמו םנובצעב םידמועה םיתבה

 יתקנזוה ,הבר המצעב וילע םלוהו יבלב הדרח ילג הכמה

 .אבא תיב לומ

 -הייח ,תוזירזו תוצירח בורב ,והתמיקהש תיבה והירה

 קישטלאופר לש ונג הל שירפהש הלמע ףסכב יתוחא הרובד

 ,לוביה תיצחמ לש לוצינ יאנתב הרכחש ןגה ,הסורטיפל רבעמ

 םיכוחמ תריפת ,הנישדילוטנ תולילב תוצונ  תטירמ רכשמ

 אבאל תתלו תיבה תונב ןעמל ,הסאמ אל הדובע רבד לכו
 תולולש הנה .הרידל הרידמ םיקסופ יתלב םידודנ ירחא חונמ

 תכשכתשמ תיבה ירוחאמש רמחה תציב תא תזקנמה םימה

 וילעש ,ןולתל תחתמש שרקה לספס ירה .הלעתל תחתמ דע

 םמחתמו ןסינו רדא ישדחב ,ףרוחה יהלשב אבא היה בשוי

 העקתשנש הפוקתה תנצ גיפמו םימחו םוחר שמש לש הרואל

 חתפ דע בוחרהמ ןוסכלאב יוטנה םישרקה רשג והז .ףוגב

 --  תיבל שלפש ינעוצה) .תונולחה םג ןכו הלוענ תלדה .תונחה

 ורבעבו -- תיבה תא יתפקה .(יאוב רבד ול עדוויהב ובזע

 .הכרד יתסנכנ -- התיה החותפ תלדה ,רהה לוממש ינשה

 תונויער םלוא ,בצוע תרכזמל יל תחקל וב יתאצמ אל המואמ

 תא יתיאר :םתלועפ תא ולעפ יחומו ישפנו יבל תונויזחו

 ,ורפס לע ןוכר בשוי ,רכענ באכב וינפ טמקמ ,ךייחמ אבא

 עציבש תוחילשה ימלשממ טקילש ,"אינע אפסכ,, תא הנומ

 שא רובע (ךילדנעפש) ץע ירורזג חצפמ ,הווישיווב םרובע

 הריישתנש "הקצוק,ה תיצחמב הירוקיצה תא התוש ,םיריכה

 .לומתאמ
 תילט ףנכ יניעל הלגתי ילוא -- תיבה תילעל יתילע

 ופנכש ,עלוצה זוואהמ הצונ ,הקוחש הלמש הצק ,הלב

 םיחוטבש ,םימי תוכיראל הכז הללגבו) עקרוקה ג''ע ול הטומש

 וקלסו ירגנוהה הרייד אבש דע -- והפירטי ופג רבשש ויה

 בושו .(הפירט קפס ינפמ ששח אלו יתוחא היח יניע דגנל

 יתעמש תונפה תחאמו ע"נ אבא לש ונוקויד תומד העיפוה

 עסמ,,מ ,ףעיסיוממ ונרזחשכ ותעשב יל ןתנש ותצע תא

 געלב יל אבא רמא זא ,ונסרכב םיינויצה ונימואנו "שוביכה

 :ךל לקויו -- ךמואנ תא המש ךופשו הילעה לע הלע :יהבא

 .ירויסב ךישמהל יתרהימו ונתיב תיילעמ יתשלג ןוזפיחב

 ירוחאמ ורתס ןויבחל וכרדב עיקרה ילופישב הדמע שמשה

 תיבל תכלל תע .ברע ימודמד הפטע השרובו סורטיקה יקוצ

 ,םינש רפסמ דוע ולת לע דומעל הכזש) "םייח-ץע,, תסנכה

 יבשמ תצקמ קר .(לארשיל תונחמה ירזוחמ ןורחאה תולע דע

 תעושיב הבזכא ךותמ ימ ,"טעמה שדקמ,, תא ודקפ השרוב

 וידי ופרתנו ,םיתלצעב אלו "ןיע ףרהכ,, אל האב אלש 'ה

 .קומינ תונועט ןניאש תושידאו תונלשר ךותמ םתס ---ימו

 ןכ המ .ורסח אל םיקושינו םיפופילו םיקוביחו םידי תוציחל

 שבייו ברח הרוקמ ..הע מדה -- ?תשגרנה השיגפב הדענ

 אל .רדתסהל ךיא ,הצעב םיברמו החישב םיטעממ .הניעמ

 םילאושו תנזנ רבעה ,םבלב הרבעש הרומתה לע הימת יתדמע

 הליכ רבכו וניא וליאכ םיאור לומתאה תא .דיתעל םישרודו

 ילא אבש היה דחא .רחמ תגאד םיגאוד בלמ רסומו חכתשנו

 ינענמל קפס אללו םיחרוא תסנכה תוצמב תוכזל ידכ ,המרעב

 רחאל קרש ,הלאש ינלאשש ריאמ רזעילא 'ר אוה ,לושכממ

 ,הילדג ,ךנוצר םא :השרובב לאשיהל התיה הנתינ לובמה

 ומצע תא דימעהש ןבומכו ...המישר ךל ירה -- רשכ לוכאל

 .השארב

 יב ליטהש קפסה לע םג ,ינתכיה הלופכ השדח המהדת
 -- ריעה תאזה ."תורשכ תודעסמ,, לש הלדה המישרה לע םגו

 הכזהו הרוהטה השרוב תאזה -- יבלב עזעזמ רוהרה רבע

 הלועו תעקוב הידמול תניגנ תימהו הרות תעפוש התיהש

 ? התיבמ תורשכ התלג !'ה ידומיל -- הינב לכו היתונולחמ
 .הנלשבת תוליבנ -- היתורדקו ,ואלמ תופירט -- היחבטמו

 הנטקה המישרה ןמ םירדענהש יתנחבה ישפנ ןובאד הברמל

 ימ היהו םיבלענ םמצע תא ואר אל ,"תורשכ תודעסמ, לש

 ? הטוש וקיזחמ התא ךכ ידכ דע םולכ :ץצולתהל םיכחהש

 רבכ יוהש ,חראמה תריחבב העש התוא יל הדמע אל יחור

 ונוליחה ותא דחיו שריה םהרבא תיבל יתרזח :וב יתרחב

 .הצרא ונתיילע ךרד תא ןנכתל

 דוע .הלוכ השרובב לויטה תא םילשהל ןוצרה יב גפ תרחמל

 -יתבב רוקיבה :ועצבל ילעש רקיו בושח רויס יל רייתשנ

 תודמוע ,ןה תובצינ וללה תובצמה .ישילשהו ינשה םייחה

 רבכ ןהיניבש תוקיתעהו ,לופנל תוטומו תונוכר -- וללהו --

 תולאושו תוהמת דחי ןלוכו ןהירבק לע וחטתשהו וסרק וערכ

 -וכשה םירטפנה יבורק םה ןכיה : ןהילא הילעה תקספה תובסל

 !? םהירקבמ ומלענ ןאל ,ןהיתחת םינ

 םכראל םירבקה תא יתדדמ ,יל ריתה ןמזהש המכ דע

 יוליעל תוינשמ יעטקו דוד תולהת יקרפ יפבשכ םבחרלו

 יתברק -- תתרמ יבל ליחתה ירוקיב םויסב .תורוהטה תומשנה

 .ששו םישלש תב התויהב המלועל הכלהש ה"ע ימא רבק לא

 ,שרחה םרבא לש ותרזע אלל יתיליג התרובק תבצמ תא

 יתרבע םשמ .ינשה תורבקה תיבב ,דקומה לע אוה ףא הלעש

 ,םימלוע תחונמל ותוולל ינממ רצבנש ,אבא םש -- ישילשל

 אלש לע יוציפכ "לביק,ש הלודגה ותבצמ לצב דובכ ןכוש

 אמא םג .ורבק לע שידק יתרמא אלו "דבכ,, תוצמ וב יתמייק

 םוקמ היא :הינכש תא לואשל,, הצלאנש םינשה לע התצפתנ

 אלמ תיב הריאשה הימי ימדב התומב ירהש -- "...? ירבק

 קיסה ,היה יוד ובלש לככ ,הסנרפה רסח -- אבאלו תוטועפ

 סחל -- ותשא רבק לע הבצמו ףטה יפל םחלש ותעדמ ןיבהו

 תופיה ויה ,ןהילעש תובותכה תניחבמ ,תובצמה יתש .ףידע

 העש התוא יתילעה אל .וללה םייח יתב ינשב תואלמהו רתויב

 לעש תונושארה תורושה עברא קר .ןנכת תא קיתעהל הבשחמ

 :ןה ירהו -- ינורכזב תורומש ל"ז אבא תבצמ
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 תולעמה םדא באז תודלות רפס הז

 תולקו תורומח תוצמב ריהז שיא

 םימת ךלוה קידצ רשוי יכרד רחב

 םימיכ תוליל םש וארוב תדובעב

 טויפה יקוח יפל םייונב םיזורח ,תולעמה רתיו םשה לכ ןכו
 .תויתוא 23 הרוש לכלו

 םהיתומשנ םע דחיתמ ידמעב בגשנו שודק דמעמ ותואב
 ? םייא -- םהיחא לע "םילאושה,, םירוהטה השרוב ירטפנ לש
 טעמכ ןיאש עשורמו בחורמו לודג םלוע ערתשמ יביבסמו ---

 -- וב םירזופמ םניא םידוהי לש םרפאו םהיתומצעש וב םוקמ

 יתניק תא יתננוקו םהינש ןיב הלידבמה רדגה לע יתבשיתה

 ויה םירבדמ רפע ינכושו םייחה יקבוש ןושלב הבותכ "הדלב ,ב

 ריש ."םלוע תיב ןטזאלראפ ם'ניא, :םשב היתארקו -- הב

 םינשב טשרקובב רואל אציש ''הלעמה,, ןותעב ספדנ הז לבא
 .רבחמה לש ותכירעב האושה רחאלש

 ךרדב תכלל וכזש םהירוה תא רקבל וברה אל השרוב יבש

 ורמשו םריקוהו םוריכהש הלאמ םהיניב ויה אל יכ ץראה לכ

 ידוהי לגר התלכ םינש שולש םיתש תולככ .םבלב םרכז תא

 :לארשי ץראל ולע םלוכ יכ -- יח לכל דעומה תיבמ
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 םלוע-תיב ןטזאלראפ םעניא

 רבק םענענופעג טינ ןפא)

 -- רעטסעווש ןוא רעדורב עניימ ןופ

 (..םייל עלאקנעמשז א

 לטעטש עניילק'ס טאה סנימלע-תיב עמארג יירד

 ,לטערב א ראנ טלייט ייז -- גניליווצ א יוו -- ייווצ

 ...טיולפ ןייק ,אד טדער רעוו ןטלא ןופ

 -- רעלטיווק טימ וצ ןיהא ןעמ טגעלפ ןייז-הלוע)

 -- (ךעלטיר ןוא סעיאקס ,תונעשוה ןסקאוו טנייה

 ..טיוט רעד טאה לאמא אד טניואוועג

 עיינ ייווצ עטצעל "עטרעקלעפאב,, ןופ סעומשיכ

 (חאמ א רעביא טנייה טלייצ רע -- רעטשרע רעד)
 : ס'להוא יד טאה טגעוואב ןבעליס יוו

 ,ןייוועג א טסייר אד ,שידק א טעפילכ טראד

 -- ןייטש א ,קודיצ ,הפוח א ,היול א

 ."ס'לאוי- לדנעמ טייצ יד,, סאד טפור ןעמ

 -- ? ךוזאב א טכאמעג ךאנ טאה ןעמ ייז ןעוו ןופ

 ...חול ןיא טינ טקוק רע -- + תמ א ןעד טסייוו סאוו

 :דנעה יד ןקערטש ייז טלפייווצראפ

 ! לאט ןיא ךיז טוט סאוו ןייטשראפ וצ רעווש

 לאמ ןטרעפ םוצ ןיוש עשראב זיא הלילח

 ! ? טנערבראפ ןראוועג ןדיי יד ףא

 ,דובכה-אסכ םוצ ןגאלשרעד טיונ יד ךיז'ט

 ? דוד-ןב-חישמ ןופ גנואיירפאב יד טלעופעג
 -- !? ןקעטש רעד ןיוש זיא וצ ןכארבעצ

 .:.? ןברוח ןוא תולג ןופ געט-ןייפ יד ןיוש לופ לייוו

 -- ןבראטשעג ןענעז סאוו'ד םירבק יד ןזאלראפ

 ..? ןקעוו וצ ןסעגראפ ןעמ'ט זנוא ראנ

 עדאלאב

 ןייטש הילדג ןופ

 םיתמ יד תובצמ רעטנוא ןופ םיצולפ ראג

 םיתילט ,םיכירכת ,סרעיילש ןיא .ןעיצ ייז

 .גראז םענופ ,ור רעייז ןופ סיורא

 ...לכיימש ןנימ-רב א םינפ םענעטנווייל ןפא

 לכייט ןיא ןכיוט ךיז ןלעז עקילייה יד

 .גראב םנופ סיפ יד פא טקנעווש סאוו

 -- זיוה ןייז ןיא ,סאג ןייז ןיא טינ טייגראפ רענייק

 זיולק ןיא ןוא לוש ןיא ןפיול ייז טלבוטעג

 ...טכיל א ,ןוקית א ןעמענ וצ

 ! ? שמש רעד טינ טדניצ סאוו -- "ךעלפמעל-ןטייצראי , יד --
 : סעמאמ יד ,סעטאט יד ןקארשרעד ןפאג עס

 :..טכוזעג ןבאה ייז רעדניק יד

 תועירי ,תוזוזמ ,תומש ןופ סנפיוה ןיא

 1? סיפ עשיחצור טימ ייז טאה רעוו ןטערטעצ

 1? !רעסעמ טימ ןטינשעצ -- תכורפ'ס

 ...ראלק טציא ייז זיא ץלא -- קירוצ ןעייג ייז

 ,ראוו ףא טינ טרעה'מ שטאכ ,ןענייוו ןוא ןגאלק ייז

 ...רעסערג טרעוו לכייט יד ראנ טעז ןעמ

 -- - ןבעל ליטש-קיזיורג ןיא טרעדיוש דניצ א גראב רעד

 ןבעווש ייז רעטסייג יד "רעבירג,, ןוא "סנוויוא,, ןופ

 םעיינ םוצ -- ןימלע-תיב ןטלא םוצ

 : ןבראה םעד לרוג ןופ "תונתמ,, ןגארט ווא

 ןבראש א ןופ קיטש א רעוו ,לדנייב א רעוו 'שא רעוו

 ...םייריש סמיבורק ןוא רדניק ןופ

 וישת זומת 22 סעד עשראב



 .תֶרָיָעָה הָשְרובְל הֶשְלָש דַעומ יִתָּב
 ,תַָרדְג דיִרְפַת - הָּיְבְצִיִמואְּת - םִיַנְשַה ןיִּב

 .גְיְס יִלְּב רֶָבּוד ןיִא ןָשָיַּ

 .דָיַב תואקְתַפְב הָמָש ּויָה םילוע

 דַּב לַע רֶדְרִדְו 'אָנְעָשּוה, ץיִצֶּת םָש םויַּכ

 .גָח ןאכ תֶוָּמַה םיִנָפְל

 .הֶאַלְמַה הָתּומְּפַה 'יִכּורְּב, ,םִיָנָשַּב םיִחיִשְמ
 (הֶאָּמַה ּולְבוי םוי ףיקַה רֶבָּכ ןושאר לע)

 :'ִלֶהא,ָּב הָצּונְתּו םייַחְו
 .הָפְּגַמַה יִמיִּב הָּפִחו 'קודצ,ו הֶיְוְל

 הָפִיָע ץֶרָאְב אָּבִל הָבַצַמ בצת יִכְבּב
 .'לָאְוידליִדנַמ יִמי, - םיִמָיַה

 = ...!תּוחּונְמ םּוכיִרְדַה ,םּורקַב אל יִתְָמיִאִמ

 ('תוחּול,ב יקָבּו ץיִצִּמ אל ...תַמַה ןיִבָי הַמ)
 :הֶליִחְּב םֶהיִדִי םיִטָשופ

 - םַעַטְ-הַמ הָמֶמְדִל ,הָטֶמ שֶדָח המ
 םַעַפַה תיִציִבְר וז הָשְרּוּב הָפְרָשְנַה

 !?הֶליִלָח ,ָ.יֶדּוהְי לָּכ לַע

 קוצַה-תקָע ּודובְכ סָכ יִנָפְל הָחְטִּפְשַה אָמָש

 !?םַעְזַה הַטַמ ץַפָנ ומע תֶא

 הָיִאְשּו הָלּוג ןָּבְרַח לש םיִמָיַה ּואְלָמ יִּ

 ...הָיִחְּתְל תיִרָחַא רות אָב יִּכ םֶרָבְקִמ ּומקְו

 ...םַעַּפַה ּושָנ וניִריִעָהְל
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 חכשנש ןימלעה תיבב

 תודידבה תדלב

 תאמ

 ןייטש והילדג

 -- יתויחאו יחא לש דובאה םרבק לע

 ...רפע תמדא ןפוח

 ''םלוע תיב ןטזאלראפ םניא,, הדלבה לש תירבעל המוגרת

 (אבה רישב זידה אוה ;רבחמה ידיב שדחמ טיופו םגרות)

 ,םיִרָבַקַה תּובְצַמְל תַחַּתִמ םיִתָמַה עָתַפּ
 ,םיִרְרְגַנ םֶחּונֶּמִמ תּותיִלְטיִכיִרְכַתיִפּוטַע

 .הָביִאְדִּב םֶנרַא םיִחְנּוז

 :םיִּיָחַה יקּובְשִמ קוחצ תַּב הָתּורַח םיִנָפ לַע

 םיִמָה לַכיִמְב הָנְלַּבְטִּת תושודקה תומָשְנַה
 .הָעְבִּגַה ילוש תֶא ץֶחורֶה

 :הֶלֶסְמַה הָמָשֶנ - ובוחְרֶל ,ּוהָוָנ דקופ ןִיִא

 - הָלַפְתּו שָרֶדִמַהייִּתְבְל םיִזּפָחנ םיִלּובְט
 .םיִנָמְטְנ ּושקַבָי 'ןוקת,

 אָמִאְו אָּבַאְל קיִלְדַהְל 'שָמַש,ה חַכֶש םּולְּכ
 :הָמיִהְדִמ הָבָשְחַמ םָּכַּפַו ...'ןורָּכְז תּורנ,

 ?!םיִנָּבַה ,תּונָּבַה ,םֶכיַא,,

 ...'תּומָש, ןיִב םֶשָּפַחְל הֶזיִנְגַה רּודָמְל םילוע םַה

 :תּומְרְע םיִשָּפְכַנ 'תועירי, יִסּורְד - םֶלֶגְרְל

 תֶלָכַאִמ תרּודְג - תָברֶפ

 ...םֶתומְּב םֶּתִא םַה :םיִעְדויְו םירָעוס םיִבָשְו

 םֶתְועְמִּד תמְרַז קר ,עַמָשָי אל יִכָבּו םיִחָנָאְנ
 | .תֶלְּדְגִמ לָבּואָה יִלושַחַנ

 םיִנָשְּבִכ ידקוממ :הָעְבִגַה הָמָמְדְּב שַעְגִתַו

 םיִנָמָאָנ ןיִמְלַע יִתָב יִנָשְל תּופָחִרְמ תּומָשְנַה
 :הָנְתִמ םֶהיִפְנּכ רֶתְסְבּ

 םיִדְליו תֶָשֶאַמ 'ןוּבס, הֶז ,לָּמָא אלש 'זּול, הֶז

 םיִדָמָשַנ םיִחַאָמ רֶפַא הז ,תָלגְלְג םֶצָע ֶז

 ...הָנְמֶטַהְל םיִאְצֶאְצ יִרָיְשּ
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 ...םורא ןיילא העג ךיא
 ןייטש והילדג ןופ

 -- ןעסאג רעשראב יד ףא םורא ןיילא העג ךיא
 ...טלוק-ןטיוט א ןופ לודג-ןהוכ א יוו
 -- ןסאה רעדא ןעגאלק ,ןענייוו ךיא לאז טשינ סייוו'כ
 ! ? דלוש רעד טימ ןעפראוואב אד ךיא לאז ןעמעוו

 : ץלאפ םענייז ףא טיירג ךאנ טהעטש סעלא ךיז טכאד

 ."סעלפ,, יד להימ רעד ראפ ; רעמייב ,רעדלעפ ,רעזייה

 ; ץאש ןעטביורעגסיוא'נא לטעטש סאד טכיילג'ס

 ..תמ א ןופ ןעגיוא יוו טרעזאלגראפ טראטש סעלא

 ,רהעגאב ןגאטייוו טימ ךימ טהיצ לקניוו רעדעי

 .טאז ןרעוו טשינ ןאק ןוא לעז רעגנאב טימ טגנילשראפ

 ...! רערט רעייז זיא ואוו -- ןעגיוא ענייד ןעגייווש סאוו

 !? טאהעג טשינ לאמנייק דניירפ ,רעדירב ,רעטסעווש וטסאה

 ; "טנירפ,, רעד ,"סירעטיר,, יד ,טזאלראפ סאג-סיבר,, םעד

 ! ? סארטיק ,ךימ טסרעיודאב -- ;עלזישט יד ליטש ךיז טניר

 דניה-ןשנעמ יד ןופ טרהעווראפ טשינ רהיא טאה סאוו

 - - !סוכ ןעזייב ןטימ ןעדיי יד ןקיטעז וצ

 ,לסעפ ,הקבר ,הרובד ,לשיפ | ,רעזייל ,רהיא טנעז ואוו

 -- - !ןושרג בר ןוא קחצי ,היח !לוולעוו ,לטאמ

 ; "לסעג םלוע תיב,, ןופ -- םערא ןוא ,ךייר-ןעגעז טימ

 -- - ?ןשרעהדעדיא וצ זיב ןעלקעי ןופ ; "ןהאב,, רעד ןופ

 ; תואיפ טימ ךיל'םירוחב ,ךעלבייוו ךעלטייש טימ טניורקעג
 ...ןענייל רעכיב סאוו יד ןוא ךעלדיימ עקיד'תועינצ
 -- -- תויח עדליוו יד ןופ עלא ןראוועג טקיצראפ
 ...ןענייש רעטייוו טוט ןוז יד ; "רעדאוורעטניא,, רעד טהילב'ס

 ;ריט רעד ייב טשינ טראנש'מ ,טשינ בר רעד זנוא ט'רסומ'ס
 .םינקז יד טראד זיולק ןיא עבורה רעד ייב רימ טלהעפ'ס

 ; ריצאפש םעד טשינ טרעטש תבש לרימ עטלא יד

 םענייק ,םענעק טשינ פערט ןוא -- החפשמ ןיימ ףיוא ךוז ךיא

 - -- טכעצעג ךימ ןעבאה סאוו ןעדיי יד םורא ךוז ךיא

 .ךאד ןפא לגייפ יד ; אד ןענעז םייוג יד

 -- - טכער א יירפ ןעבעל ףא טאה רוטאנ רעד ןיא ץלא

 .ךאל םענייר רעייז טימ רעדניק עסיז יד טשינ ראנ

 ;ןעבעל ןעטלעיפשראפ ןופ ןעראפש עסאלב יד ךוז ךיא

 ..ןענירעצ סאוו תומולח ,ןעטסולג עטשעלעגסיוא

 ! ? ןעבעוו ןעגראמ םעד זנוא ןטשער עטלייצעג יד ןענאק

 ! ?ןעניפשעצ יינסאד ןופ קעד-סטפנוקוצ יד ייז ןלעוו

 -- -- ךיילג םיכאלמ יוו ,ןייר ,טרעדנוזעג רהיא טאה טבעלעג

 ...ןסאמ ןענאילימ טימ טרהיפעגמאצ לרוג רעד טאה ךייא

 .ךייא ךאנ טנייווס ץראה ןיימ ןעכארבעצ ןוא טרעמואראפ

 .ןעסאג רעשראב יד ףא םורא העג ךיא ןיילא

 כ



 11 השווב ןווכז רפָס

 תובוחְרָּב טָטושַא / דדֶב

 ןייטש והילדג תאמ

 הָשְרוּב איה יִריִע תובוחְרְב טֶטושַא דָדָּב

 םיִתַמַה ןָחְלַפְב לּודָּגַה ןהפל יִתיִמְדִנ
 הָשוּבְחֶא הָביִא וא הָאְנְקְּב חַּתְפֶאַה
 ?םיִתַתְר יִרָּבַדְּב הָמָשַאָה ללוגַא יִמ לַע

 :דַמָעַנ ומוקִמַב לַּפַהָש הָמדַא עַגְרְל

 ןֶגַאָה לָצֶא הָנָחַטַה ,םיִצָעְו תודָשְו תונועִמ

 דִדָשְנָש רָצואָל - יִרְפְכ ִּדיִעַא הָמְל
 ...ןָנְמדרב יִניִעְב ילומ םיִפוצ םֶלָּכ :רוש

 בָאָּכַהיִלְבַח תותובָעַּב תיִוָז לָּכ יִנָכְשִמִּת

 .עבש תַעד יִלְבִל הָאָמְגַא הָסְרוג שָפְנְּב
4% 
.%. 

 !?בל ףֶּבָחְּב ןיִא םּולְּכ-ּףיִניִע תושַחַמ הָמְלַש

 .הָעְבּונ הָניִא ּךֶתָעְמִַד םיִדיִדִיִו םיִחַא

 'סָאגסיִּבַרְ,ָה חַנְזנ 'סיִרָטיִר,ָ. 'טְניִרְפ,ַה בּוזָע
 ?סורְטיק יִל דּונְּפַה ,הֶלְזיִצ,ַה הָל הָחְלוק םַמּוד

 סַג םיִפְרוט ןומָהַמ םֶתואיִנָה אל עּודמ

 .סוּכַּבָש הָמִחַה תלָעְרַתְּב תוקָשַהִמ

 .ןֶמְלְק ליִרַפ ,הָקְבַר ,רעזייל :םָּתַא ןָכיִה
 ןָיִדַה ןושרגְו הָּיַ ,ליווְלַעוְו ,יִכְדְרְמ
 ,ןיִמְלַע תיִב תֶטְמְס-יִכַד םיאָּכְלַחְו םיִריִתָע
 !?ןִּיִא-שְריִה-הָדיִא, דַע 'לקּוי ,מ תוחָּפָשִמַה

 תואיִפ יטושק םיִרּוחַּב ,םיִשָנ יִסיִבְָש תויּודַע
 'םיִלּוסָפהַפְרַט, תואְרוקה םָע תועּונְצ תולּותְב

 .תויש ץחש - תּועְתְלַמ ןיִבְּכ ףַרֶטְנ לכַה ,לּפַה
  .םיִלּופָּכ ויָרואְמ - שָמָש 'רּודאוְרֶטְניִא, חרופ

 + םיִבְבּודְו רּונַתל ןיִּבָסמַה םיִנַקְזַה םֶכָיא
> 

 םֶלּויט םיִריִעְצִמ תָּבַשַּב םסחת אל הָנקֶזַה לֶריִמ
 ...םֶלָּכ יוה - םֶלַּכ ,ּומְלָעַנ - יִּתְחַּפְשִמ יריקי שקבַא

 .םיִעָבּות ןיִא םיִחְתְּפַּב ,רַעָשַּב חיִכּומ בר ןִיִא

 .דאמ יִנּורְסי דיִמָתֶש םידּוהי שָּפַחַא

 .זיִזְו רופצ ןרָּת תוגַּג לַע םֶנֶשִי םֶה - םייוגַה
 ,תויָחָל הָקְנַעּוה ול תּוכְז לָבִּתַב אָרְבִנ לָּכ
 .זיִלַעָה םֶקּוחַצְב לֶאְרָשי תוקונית אל קר

 ,םיִדּובָא םיִּיַח לש םיִרְוָחַה םֶתובְקְע שקַבָא
 .םיִרְּגְנ םיִמָּכ תומולַח ,םֶדוקיִב ּובָּכַש תוקּושְת

 ?םיִדּואָה םֶתְכַפִמ תוטל שֶדֶחִמ םֶדָיְּב הָלַעִיַה
 !?םיִרָחַמּו תּודיִתַע ּושָחְו ּהָגְרַאמ םיִדיִרָשל חלֶציִַה

 םיִלְּדְבִמ םיִרוהֶט ,םייִחָּב םֶכְמְלוע םֶתיִאְר

 .יִריִרָע לְרּוג םֶבָציִגָפַה תואוּבַר תואמ ןיִב

 - םיִלְלְמָא םֶכְדיִאְל ץּוצְרֶה יִּבִל יִּב הָמּוה
 !יִריִע הָשְרּוּב תובוחְרֶב יִנָא דָדּוּב הָמַּכ יוה
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 ןעייר עגנאל

 ןעעג-ןעעג
 ןעייר עגנאל

 ליצ א ןא
 סיורא ךיז ןעיצ
 זיוה ןוא ףיוה ןופ

 לוש ןופ ןוא
 ןעגארט רעדניק עמאמ -- עטאט

 ןעגאוו א ןיא ךילקעפ ןפעלש

 טייגעס ןוא
 טייק עגנאל א

 ןעיצ ייז םיוק -- סיפ יד טא

 ןיהווו טשינ ןעמ טסייוו ןסייוו

 ןעגיובעג סאוו ןקור ןפא

 זעגיוצעגסיוא ןקעלפ עלעג

 טיינעגנייא דוד-ןגמ םעד
 .טייק - ןוא -- דניק ייב

 ןטייז עדייב

 ןטאדלאס ןכאוואב

 טצנאלפעגיוא ןעסקיב טימ

 ןקילב-קזוח טימ ןוא

 ןעקוק ש'היח
 ןעגיובעג ןייפ ןופ יד ףא

 ןעגיוא יד ןופ החיצר ןוא

 .טצנאלג

 טהעז ,טהעז

 דיי רעשראב א

 דימ"טרעמואראפ

 טדער טרעטיבראפ

 השרוב ןורלכז רפס

 ןביירטרעפ סאד

 ראפש ןיא דיל א

 ץיבונמלז תור ןופ

 : ןלאט ןוא גרעב וצ

 ןלאמ סאד ןייא טלאה --

 דליב עטנוב-קיבייא סאד
 ...דליוו ןראוועג קירוצ זיא טלעוו יד

 ,ןעגייווצ יד ןרעטיצ רעמייב ףא
 .ןעגייווש ןפיט ןיא ךיז ןעגיוב

 ,טרעלקעג ייז ןענייוו רשפא

 טמעשעג ךיז ןבאה ייז לייוו

 דרע רעד ןיא ןסקאוו ייז סאד

 טרעטשעגמוא טגארטרעד סאוו

 ףאש עדרעשט א יוו ןביירט סאד

 ןקור רהיא ףא

 עניילק רעדניק ,גנוי ןוא טלא

 ענייש א ,ןוז עמעראוו א ןוא

 ןקוק וצ טשינ ךיז טמעש

 .ףראד רעזנוא ןזאלראפ רימ יוו

 ,ןמיס ןייק אטשינ -- ךוטסאפ א זופ

 ןעמיטש-ןטסיירט ןזאלב לאז סאוו

 : רעייר ןעגנאל א ןופ

 !ףאה ,טשינ טומ םעד רילראפ --

 ! ? רעיירש עלא רהיא טנעו יוו

 רענייא שטאח סיור א לאז

 - טיילגאב זנוא סאוו

 טייוו טשינ טראד ,טקוק

 רענייצ ןטיירג תויח יד

 רענייב ןוא שיילפ ןלאמעצ םוצ

 ...רענייטש ןענייז ןראוועג -- רעצרעה יד

 ! ? רעניימ ט-ג ,וטסיב יוו ,יוא --

 (והילדג י"ע שדחמ טיופמו םגרותמו דבועמ)



 213 השרוב ןורכז רפס

 "ושרוגי וג ןמ,

 (ה ,ל בויא)

 \יבונמלז תור לש ןויסינ י8 לע ריש

 רּותָו רות

 רּופְס ןיִאְל

 םֶכָש לעו
 תַסָכְו תּוס

 םֶחָל יִדּוקְנ
 הָרָטִמ אלְלּו

 הָריָש הָחְנוז
 .תֶסַנְכַה תיִּב תֶא
 .בָאו םֶא

 בגְו די לַע

 םיִנָעוט תוקוניּת

 תּובָחְסּו תּוליִבָה

 תּובָאָה יִנקָזִמ
 םיּנַטְקַה םיִּדַדְמ
 סּוסְו ןפוא ןיִאְּב

 '!זּוז,, : שֶגְוּנַה הַמוהְו

 תֶרָשְרַשַהְ

 תֶרָהְמִּנַהְו הָרּמַה
 תֶרָצָעָג ּהָניא

 תֶלָשּוּכ םֶלָגַר
 .סּוחי אל ץַּמַה

 הָכְלַנ הָנָא
 הָכְלַח םַע הֶז םֶע

 בָּגַה לַעְו - וג ףּופָש
 וקַה תּורָח

 דֶּזַה לָגְרַפְמ

 תיִוָזַב ,ליִעְמַה יִתאַפְבּו
 דוְד לָש ּונְגָמ בַהְצי

 .דיִאְל הָחְמְשְּכ םֶקְרנ םֶש

 םיִשּומַח םיִּסָגְלְק תַעַּפֶשְו
 םישּוטְנ תודבוא ןאצ רֶדַע לַע

 לאמָשִמּו ןיִמָיִמ םיִרְטּונְ
 לּועָּב םיִצּוחְלל

 ִףְרֶטְל הָוַאַתַה זיִּתִּת םֶניִעמ
 !ףְרַה ,הָה ,ומל דיִגמ ןיִאְו

 .םיִטָמקָנ יִפְלַאַמ יִדּוהְי הָגִה
 םיִתָּבַה תַבּוזָעַּב וטָּבִמ ץָעונ
 :תּועְקְבּו םיִרָה לַע דקופּו

 דַעָה יִרּויִצ ריִָיַצִמ ּולְדִח
 תַחָשְנ ּומְלַצְו םדָאָה עַלְּב
 תּואְרַפְל םֶלּועָה רֶזָח

 םיִשיִפְכַמ תּונָליִא יִפָנַעְ
 - םיִשיִרָחַמ הָשּוּבִמ ,םֶהיִלָע

 :תּואָרּונ הָנוּכְּת - לּומִמ םֶש ,רּוש
 תועָּפְלַמ ףושָחַפ םֶדֶא-ותיַח

 קּוחָשְו םֶסְרַּכ ,םֶרֶגְל ןֶתיִשְל
 ...תּובָזְכַא יִעּוגְנְמ תומַצָעַו רָשֶב
 4% - תּובָבְלַה םיִנָבַא ּוכְפָהְו וקְתָעְנ

6% 

 !?קּוחְרַּב דמָעַּת ,'ה ,הָמְל

 ,הָחיִמּצַה בָשֶחַת דובֶָכְלַה
 ,הֶדְגוּב הָמָדָא לַע

 ,הָדָעֶה הָאיִקְמַה

 ,ּהָדָשְלּו הָּבְלָחִמ הני וז
 הָדַבְל ָּתוא קרו
 הָחיִּדַמ בֶזּוּכַה הָקיִחַמ
 .הָחיִצְרֶה תוביִתְנְל

 הָמָתְו ה

 הָמְדַא תַּכֶשָח הָהיִּגִה
 הָשְרּוחַה אַבַחְַמְב הָרְתַּתְסִה אלו
 - הָשְרּוּב תֶא ּונַתאָצְּב
 ...הָמְלְכַנ אל

 - הָיִמּוד ָתְמַלָאָג - הָעורָה ,הָּכְיַא
 !?הֶיָשּות יִמּוחיִנ ּףיִּפמ ּוסְפֶאַה

 הָבַקְנַה - ָּנאצְל הָצּורְַּה ורקו
 ?הֶוקִּתַּב ןֶדְדּועְל הָחּכ שַתֶה
 - םיִחֶא ,םיִנָּב ,םֶּתַא ןֶכיִה
 ! ...םֶחַניִו - םָּמִמ ּוחְלַש דָחֶא

 (והילדג י''ע שדחמ טיופמו םגרותמו דבועמ)
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 ינומלא לייח לש ויודיו

 (תודידבה תדלב)

 ןייטש והילדג תאמ

1 

 העיקשה םי-ןושאב הרואה ךעדת יכ
 העיוג םיעפושה תומוהתל דעבמ

 דלחב םיצרושה למע םוי-ידנל
 דלות תוזחה השדחו ,שפחתמ

 -- הפנצ םפנצת ומלכ היריציו

 -- ...הפיע עבטה-חמוצ דעדיח ינמ
 -- תלחג-ידליכ ריחשמ קחש םורבו

 תלכתה-יבכוכ םיליהמ ופיכי

 --  ,ןבלה קהב ריוחמ רהס ביבס

 ןבא לכ רשפתו ,עלס לכ רקמה

 - -- סרחה דוקיב הנבול-החתרמ

 שרעה חנזאו יתשוה םימשמ זא

 -- ..ינא ידבל קחרמה יספאבו

 .ז

 -- ;ימדה יפנכ לע אדאו ליפעאו

 -- םליחו תואבצב טלפמ יל יתרת

 :םלאה יבחרב תוצחו וב רותח

 -- ! םואמה ,שיה ,היה הז אצמא יא

 ? ! םוקיב דדוב ינאו -- דונמ לכ ספאה

 .-- ואובי תופילחו תורוצה ומתה

 ? והותל רוזחיו םלועה ברחי םא

 -- םרח ץראה לכ ,התכהה ,התקלה

 ! םירונסב ינא יתיכוה ילוא וא

 םירבעמ תוזח ,ברא יוה ,ברא יכ

 םירבקו ןוממש ,תיעבמ ןברוח ךא

 ; םידמשנ תורוד -- תוהמא םיחאמ

 ;םידלי תוקאנו םיתימע תוחנא

 -- םיניגפמ וישחי תרמוס הקיתשב

 "םינידה קודצ,, לש תכסמ גרתשת

 ..עובמה די לע םישרקנ םימד לעמ

 %! עודמ,, : םעורה דחא שי ןיא ףאה

 ץרפב םיאפרל תוניבמ דומעיו

 ! ? ץרקה יצרוק תא ולוקב ללוחו

 זוז

 -- ךז ברע רוחצ עיקר הדעיו

 ..חא לש המוקה ךראהו טלבה זא

 ןוזרה אלמבו ותומד ףושחמ

 ,ןוזחמ תוארוג ףטיו בציתה

 .םימש ץרא תונונח קבחו

 םירפא יחא יוה ,םלעתמ ,ךיתעדי --

 ? תודפ ךל הנתנ -- אחא חה ,יתמיא

 ? תומדה ,עתפל תעפוה ןיאמ

 -- הבפשה תורפעל דעבמ החזנה

 ,הברעב ונשייו ןדיע הז ומדרנ

 השרוב ןורכז רפס

 ,סרהה תודלפזקשמ שחרב הציקמה

 ? סרח-ילכ ירבשל קצומ לכ תומשה

 -- םימל תחתמ תחגה ילוא וא
 ,םירפא יחא ,יוה ,תעבטוה ומב

 םבל עור-ןודזב ,ץרא-יעשר ידיב
 ; םבאב םדוע םייח תמצ וחישקה
 ? םיקמעמ רתסב תבכש המש

 םיכפמ תוניעמ ךשארל לעמו

 הימוד םלאנ -- הארמה גפיו

 -- ןקורתג המוקמו התומד הקלתסנ

 ןקוידה אלמתמ ללחה אראו

 םיצורמ םירבח -- םיחאב-יחא לש

 ...גלפמ ,רהנמ ,םינתיא לחנמ

 גלשה-תנבל-הסכמ תא ילואו

 המכ הז ךפטע -- ךילעמ תרענ

 המדב הללוגמ -- המתכומ ךתיוגו
 -- הטילה דסחב חרקה ךירכתב

 ...הטמו ןורא אלל עוג ךערכב

 ! ךרדה ,יחא יוה ,ךממ התשקה

 -- ךרפב ךחוכ תיראש תררופ

 יוגה ךשגונ והימחר ץפק יכ

 ? אושנ תלכי אל םידודנה סמועו

 -- בלו ךדבכ ןונש ץח חלפה

 - ?באז ונב הה ,ךתומ םוי שיחה המ

 רוקמ ,בואכממ ,בערמ ךליח שתה

 ? רואה תוארמ ךניע תא אמיסש

 ךתוארל הכזש ךיערמ ימו
 ? ךתומב ךילע ללוגה םותסלו

 ? רבשה ןנוק ימ ,"שידק,,ה רמא ימ

 ? רבחה תועמדמ הורה -- ךרבקו

]\, 

 ,ףשנ תימודב תומדה ארמתו

 -- בשק בר תכסאו ינפמ לעתו

 :רעשב חיכומכ ורבדמ אשי יכ

 ? רעג ינדועו -- יתמ יכ עצב המ --
 ועשפי המ ידלחב ירומו ירוהו

 !ושק המ ללחה יבג לע םתאטח

 הלוגה-תמוחב וקדבו וועה םא

 ! הלודגה הדועתה וסימעה ימכש לעו

 -- םתרמש המ לע -- םינושאר תורוד

 ? םתרגפ המ לע -- םינורחא תורוד

 ? רדעה םתזעה ועול ירא רועפב

 ; רדגה םתקזע ,וינש ןתפ ףושחב

 תפזה רמכב הניזחת םכיניעו

 -- תפתה-תתצהב ,הביאה-תירפגב

 דגבה-ירירמכ םכתמוע ןוכהבו

 ! דגנמ ודמעתו -- האושה םתשח אל

 -- םתרגסמ ףתהכ תוארוג גרחב םג
 םתרזע ,םתחפה חורה איה יא

 הרגו הסשו האנק רעונ רוזאכ

 ? הרעבתל תויה םקנ קיז תובלל
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 המ ינפמ -- תובאמ םיגרוחל -- יללא
 המטשמ ונב םג םתחפט אל

 -- םינש תקירח רובע ידע הזע
 םייחב ץוקלו סואמל םתלגרתו
 הטורמ ברחו רקפהה לבס לומ

 | התומא םעפה,, : תאירקל שישלו

 םילחנב רגנב הואנ המ ,חאה,,
 ''! םילפש ,אמטה םכמד -- ונמדכ

1 

 הרוהטה ותומד המלעתנ תוליצא
 הרואב גזמתמ רקוב לט ףודנהכ
 םימסקה-ילבחבכ יתכשמנ וילאו
 םיצולח רובע הלרוג הלעש
 הריצי יצילע ,ררחתשמ ימע ינפל
 ..הרישה בצקב וצרא תא תונבלו

 ,םימתה יחא וחקל ףרע ףסויו

 : םינדע הגהיו ולוק תא חשה

 ! םינבה ,ונקת -- תובאה תומיגפ --
 ,המורת םתיברה םולשה שדקמל םא
 ,המואהמ שילש השאל תולעה
 תדדונ-הענ העותו היטועה
 -- תדלומ תלוטנ התויה בקע

 הדשלמ וצמי ,וקניי הנמ

 ,הדעב םחלה -- הרובגו המצעו

 םירזה דחא הל בורקב ,רגתי תע

 ,םירהה תוגספמ ,תודשמ קנזב
 תוברח ירוגח לארשי"יריעצ
 : תובהל יצוצינ תוזיתמ םהיניעו

 ;םאלה תבהא תבוצח שדק שא
 םורב ודובכ אסכמ הקתענש
 ..שפנה תולכ דע רקח-ןיא-תבהא

 שפחו הבוחב רורדה למגת
 תשרח-השעמלכ םכתגאד התיהו

 ..תשמחת דגנו לשחו ךתה
 ! םיחמרו םיתאל םכלזרב ותתכ
 ,םיחלשה תוריקב ונעשי החטבבו

 השרחמה-קרב םע תוער יקובח

 עשעתשה ןיידע "םידוהיה תנידמ,, תונורחאה םילמה םושיר תעשב (*

 ןברקה היהת איהש אבינ יכ עדי אלו הביבח הכרה ותבב רבחמה

 איה ,הז םשב םיליפעמ תינאבש ,"םידוהיה תנידמ,, לש ןושארה

 ...השרי יסכנל םינומא-ירטונכ

 תעד אלמי דז לכ ,לועמ הארו
 תערופ די םג ירבעה םעל יכ

 .הטשומ הוחאב ומולש ישרוד לכל

 ! התא ,יחא ,הכז -- יתיכז אל ינא םא
 בוטב ונצרא ךתוארב ינרכז --
 : בוא לוק -- ולוקו רתע יל םינונחת

 הנירקוא תומדשב םינוא-ןיא ילפנב --
 הנידזה הזוזע-דירשב יעורזו
 הפינה תומויא ירזכא ביוא לומ
 .הפיקשה ןויצל הטבמ-ןורחאב --  יניעו
 ...םילשורי אל ךא -- יתחכש ינימי

 ,םירפא ךיחא דקפתה רכזתה
 ? המימת השבככ ךירחא ררגנש
 *...המינפ בבלב ...הוקת,,ב עשעתשה

 םיעבונ דוע הימימ התפיע-שפנ לעו
 .םיבורקו םיקוחר -- םיקוחר המ םימימ
 םעפה תישאר זא הבישקה ינזאו
 ; םעט לש םירבד ןויצ-יחילש יפמ
 םימלענ ובגשנ יתניבמ םתיברמ
 םימיהו -- יתיאר םהיצק ספאו
 ,םירוכב ןויער "ןויצ תבח,, ימי
 .םירוענ בהלשתו תובבלל המסקש

 ארמגה יפד ךותבו ןדסה-ירחאמ
 = ..הרבצ ץראמ תושדחה די לכ
 םיליהצמ תומשו -- "רבולהומ,, "לצרה,,

 ''םיליג ,ו "תורוה,, םע י'יקילאיב,, "םלועה ,

 "הלותמ -- ביבא"לת ,הרדח ,יחדלת,,
 ,הלוחכה הספוקה ססונתת םלכ לעו

 .הצבה השבימו המייקמו הדופה
 ,הצילפוט השרובב עגעגתמ זא ינאו
 ...הילעל ןנוכתמ הרשכה-ץובקב

 יבבל ךרדמ םומע לוק עמשא זא

 :איבנ לש ואשמכ תוננאש ףעורה
 םידואה שאמ םילצומ ,םכדיב
 .(* םידוהיה תנידמ ןנוכית ,הנבית

 תואמצעה תמחלמ ץורפ ינפל הנשכ רבוח רישה)

 (זיישת זומת טשרקוב "הלעמה,, ןותעב

 תקגחב הפיחב הרבקנ .הילגנא יסגלק הילע ופליזש םיזאגב הקנחנ

 .םידליה

 ה





 תוכינחו םייוניכ ,דובכ יראות

 (דובכ םיפיסומ םניאש)

 דובכ םיפיסומ םניאש "םיראות
 יאנג ייוניכ
 םינוירבו םיטוש
 ליכשמו סרוקיפא
 השרובב ולליק ךאיה
 םש ילעב םיטוש
 (תררושמה) עגייפ ,ךאנייה ,ריאמ
 (ארונ רופיס) הנח לש "התמקנ
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 יאנג ייונכ

 ,ולכש תלעמב הלועה םדאל וקנעוהש םיראתה תשלש לומ

 תעדו הניב המכח עודי) עדויו ארקמבש חקיפש ןובנ ,םכח

 םידגונמ ,םירחא םיראת העבש םידמוע (רוויע לש דוגנה אוה

 ,לכס :םדאה לש ובלבש הנובתה רסוח תא םינייצמו םהל

 (ארקמב םניא שפיטו הטוש) ,רעובו רעב ,יתפ ,ליוא ,ליסכ
 םולכ .םיחקיפהמ םיטושה םיבורמש תכתוח הייאר ןאכמ

 וז היצרופורפ לע הרמשו רובצהמ השרפ אל השרובש רמאנ

 ןמ הב םיטושה ויה םיטעמש אלא ,יכ אל ? הללכב הללכני

 אלש יליסכ,הו עדי אלש 'רעב,ה תא ונבשחה ךכיפלו 'םימכח,ה

 םהיתומשל ןטק רקחמ וגשדקהו םיקרפ רפסמ םהל ונעבקו ןיבי

 בורה םא םרב .היליוא תא םהב הריטעה השרובש ,םהיוניכלו

 תא .ןיטולחל 'םכח, אוהש תרמוא תאו ןיא ,הטוש ונניא

 םדא שממ םכח (א :םיגוס העבראל קלחל ןתינ 'םימכח,ה

 רבד ןיבמ ,הישותו הצע ונממ םישקבמש רשי לכש לעב

 הרותש -- הרות ןב םכח-דימלת אוהש ,םכח (ב ;רבד ךותמ

 הקבדינ תלקולק תוחקיפ ןימ -- ערהל םכח (ג ;והיפמ ושקבי

 םולהלו תוכהל ,ץוקעלו רוקדל ותוא התיסמה ,הז םדאל וב

 ירדח םידרויה םיברוצ םיעצפ ועצפלו ורבח תא ויפבש חוכב

 ןובנ ומצע תא האורה םכח (ד ;בלו תוילכ םירתבמו ןטב

 ,תעדה ןנוח וננוחש 'ותמכח,מ דאמ הצורמו ול המוד ןיאו

 אל ותלוז םדא לבא ,וינפל םיחותפ המכחה ירעש לכ וליאכ

 .רבדב ומע םיכסה
 ,םתומשב בוקינ אל ,השרובב ויה ולאכ םיברו ליאוה

 ארוקהו םרכזל ושדקוהש תווצקה תומישרב ,בגא ךרד אלא

 לש ןטק רפסמ ,ךדיאמ םלוא .םיפואו םביט לע דומעי ןובנה

 לכב ושמתשה אל השרובבש תמחמ ,טווטורפב ראות םיטוש

 םימוניק הל ויה יכ ,םישפיטב םירמאנה םייוניכה תעבש

 רצואל 'המהב,ה תא ופיסוה הריתי הנבהל) הלשמ םיסנוקו

 : םיאבה םיקרפב איבנ םתואו -- הגעל

 ירקיעה ונבומ (אקיר קיר -- 'קידייל, ןושלמ) -- קאדייל

 סאומו ץרא ךרדמ קוחר ,הדובעמ קיר ,לטב ךלוה םדא :אוה

 תורקפה בורמ אוה דיתע אליממו (םיזחופו םיקיר) רסומב

 קר אל אוה זא .אוטחל ופוסו רשוי תוביתנמ רוסל םומעישו

 ומצעל הער םרוג םג םא יכ ,לטב ךלוה -- "רעייגקידייל

 .הלוכ הרבחל קיזהלו ערהל לגוסמו םירחאלו

 לזלזמו ליפשמו בילעמ ,ףירח ,יאנג יוניכ -- קינראוזירב

 ותראפת התיה אל -- וראוצ לע הלתנ הז םשש ,הכוזה .ותוסגב

 קבדוה אלו תינמז הז יוניכ חטוה ר"יפע .ךלה הב ךרדה לע

 התעשל הבלעה ןיעכ השענ הז הרקמב .תותימצל הנוגמה לע

 תעשב עגפנה רבעל חלוש 'קינראווירב,ה ץח .תורודל אלו

 שרוש .רוהט יתלב השעמ רחא ,"םיחבש,, תקולחב וא החיש

 לעופה אוהש רשפא (א : םינוויכ ינשל אצויו הטונ הז יוניכ

 "ותפינחב יריכחל יתארק אל ימימ :איחרפ ןב עשוהי

 (.חכ .גמ .צ'שר -- יאנג יוניכ)

 תוכינחו םייוניכו דובכ יראות
 (דובכ םיפיסומ םניאש)

 'וכו 'רובג קזח תויהל, ושוריפש (ערעווערב) פז6ש616 יניטלה

 "ווארב,ה תאירק ןאכמ) וב םירקיתמ םיינגה לצאש יוניכ

 אוה םידוהיה לצא וליאו ,(ב"'ויכו ןייוצמ םאונ ,חצנמ רוביגל

 תושת וב ןיאש דחא ,וינתמב חכ לעבל ,תמשוגמ תוסג ןייצמ

 ול המודב .הרות לש הלהאב ומצע תיממה םדא לש וחכ

 םייוטיב (םשוגמו סג ,םטמוטמ ןמש רוחב) "'גנויד-רבארג,

 תא שקבל םג ןתינ (ב ;תונידעו תוכר לכ ונממ םיללושה
 ךייתשמ וילאש 'אירב, ראותה אוהו ירבע רוקמב 'קינראווירב,ה
 הכרדמש עודיכ יכ םינואירב) 'םינוירב, גשומה הארנה לכל

 -- ןירוק :הושה :תימראב תעלבנ תויהל תירבעה 'א,ה לש

 ןמשו אירב םדא ושוריפ םגש (דועו האוצמ -- היוצמ םיארוק
 לטוגמו שפנ תונינאמ ןקורמ (באומ ךלמ ןולגע לצא האר)

 םלוא .םיערה ויללעמב תוברהלו קיזהל וכרדו ,רסומ יכרד
 לש הרוקמ חונעיפל רתוי הלק ,תישילש ךרד אוצמל שי
 תוירבע םילימ יתש שובישב ונל ןינע אמש -- וז הלמ
 -לעבש,, ינפמ -- "קינ-הריבע-לעב,, : תיולס תמויסב 'תורוהט,

 אטח .תרבוע הריבע לעבכ שרפתהל יושע אדירג "הריבע
 תא החיצנהלו בצייל 'קינ| תפסותה האב ךכיפל-ימעפ-דח

 ! ףולא-ןגס -- "קינבוקלופ,, תמגודכ) ךשוממ ןמזל והשעמ
 -לעב,ש רעשל השקי אל (הצעומה שאר -- /"קינריבד,

 תלצלצמה הלמב םיאשרובה  יפב שבתשנ "קינ-הריבע
 םשוגמו סג םדא -- ןאיבארג) .עירכהל השקו -- "קינראווירב,,
 .(ל"נה גוסהמ אוה --

 ('סעצומ,, :םיברב) -- טומ .השרוב הט"טומ,,תה ''טומ,,

 שארב םוקמ .("טומ,, הרונמה ןמ םיאצויה םינקה תשש וא --

 (טאמ) "טומ,, יוניכה ספת השרובב וטשפתנש יאנגה תומש

 תומש תינבב בא ןינבל השענ ףאו ,הבר הצופתל הכזו
 (הרבחב לבוקמה 'טוידה,ל וכרעב לוקשו) ונממ ופעתסנש

 םדא ונייהד -- "םליא,, השוריפש תינמורמ הלאשוה תאז הלמ

 בורבו ושארבש המכחה טועימב ,עימשהל המ ול ןיא הז גוסמ
 ,ללכ רבדמ וניאו עמוש וניאש םליאל בשחנ והירה ותושפט

 ,חור תוערו לבה ירבד רבדישמ רבדי אלש ול בטומ וא

 עימשמה יפלכ חטוה -- ועמשנשמו ,ועמשיי אלש םהל חונש

 םליאכ ,תקתש ילמלא תושעל תבטיה רמולכ ,טומ הז יוניכ

 ליוא םג,, :םכחה תצע ןיעמ ,והיפ לע דרי טלחומ םלאש הז
 םוגרתל ינושלה רקחמה ןאכ דע -- ."בשחיי םכחל שירחמ

 הכו -- םידוהיה לצא וצומיא םעטו "טומ,ה לש ינמורה

 ליוא תויהל לוכי "טומ,ה :הרעה) .ןושלה תרותב וטפשמ

 ,עמושה לש וחורל םניאש םירבד תעמשה תעב רמולכ ותעשל

 הנוכנ הדמב ותעד תא הוחי םא ,הנקת ול שיש ליסכ ןימ

 ,רומגה טוידהה יחצנה "טומ,המ ולידבהל שיו ,לכשהבו
 תימלוע הנקת ול ןיאש יטפוכיספ הרקמ ,לעופב יליבידה

 יוניכ הכז תיגולוליפ-תינושל תופעתסהל .(השרובב תוחפל)

 : תוגרדה ןהירהו -- םינק תעבש תלעב הרונמ ןימ -- הז
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 טומ ,תורודל אלא העשל קר טומ ךניא רמולכ -- ןטומ
 .(ב"ויכו ןקסע ןסחי ןצבק לקשמ יפל יונב) ךכב ותכאלמש

 תיקודקדה היינבל םאתהב םינמורה םייוגה יפב -- ןאלעטומ

 הזרפה -- ותועמשמו ותרוצכ והוקיתעה םידוהיהו הז םש לש

 טומ אוה ("טומ, האר) -- הטומ ;הנגתמה לש ותושפטב
 התלע זאו הבקנ ןושלב רכזה תא וארק םיקרפל .הבקנ ןיממ

 "טומ,,ה תא הז יבקנ .ראת ןייצ ר"יפע .ולצא "תויטומ,,ה תדמ
 לכ לע הפרח הטימהש "'הטומה,, ,תוליסכ תשא לא סחיתהש

 וא דלי -- הנטקהב "טומ,, איה תאז הרוצ -- לקיטומ .החפטמה
 ראות ול קנעוה ,ולכשמ רוגיפיינמיס וב וארנ רבכש רענ

 סנכנ זא יכ תושפטב ליח השעו לדגו ולזמ ערתיא םא) הז

 היהו) "טומ,ה תרטעב רטעתנו "סעצומ,ה לכיהל ןירשימב

 הביח לש יוניכ והירה -- ויבורק יפמ ןתינ הז "ףוטיל,, םא

 ךא שמשמ אוה לבא (םדוקה האר) -- ילאקטומ .(קוניתל

 ומותל השוע וא טפטפמה דליל הביחו הבהא לש יוטיבל קרו

 :רמואכ םהידליל םירוהה יפב רוגש אוה -- תוטש השעמ

 .ילש קתומ ,יביבח וניבמ ךניאש הז ןינעמ ךל ךלכ

 העמשמש -- "הירטומ,,ל "הטומ,,ה הכפהנ םינמורה יפב)
 תמגודכ "סעצומ, לש הכאלמ-תיב :ינושלה לקשמה יפ לע

 תאז "הטומ,ש רמול הצור דועו הירלדנס -- היראמזי'צ

 .(היתורבחמ תובר לש ןתמכח הכותב תרגוא

 התיה תיעגר הפ תטילפ םבורב ל"נה םייוניכהש :הרעה

 והער דובכב שיא לזלזל וליחתהשמ םיצינה יפב דאמ ץופנו

 תינויצ תוחצנתהב השעמ :ותודע ןתיו אבה רופיסה אובי --

 ,תובר ינמ תחא תקולחמ ,"שדוח ידמ,, תסנכה תיבב הצרפש

 םינויצב חתפש ,חוכיוה תמצעמ וליחכה הז הלפת תיב ילתכש
 םילודגה דע העיגהו החקלתה הבירמה .םיסרוקיפָאב םייסו

 יבושח ינש ודמעוה ,האישל התולעו הטטקה רובגב .הדעבש

 םילוגנרת ינשכ רמאנ אל םדובכל) ובצינו הז לומ הז הלהקה

 (םהירוקמב והער יניע תא רבג רקנל םינכומה םיבהלושמ

 לכימ 'רו ץיבוקשומ השמ 'ר םהחו -- םייניב ישנא ינשכ

 ונושל תונינשב עודיה ובירי לא ברקתה ןורחאהשכ .ץמייטש

 ותמועל גאש "ץגש,, -- תחא לע ןדימעהו ויפוריח ומתתסנ

 קפתסהו ויפודיגב אוה ףא רצע ,"ץגשנ,,ה השמ 'ר ,אוה ;ובירי

 הבירמה האב ךכבו -- לכימ 'ר יפלכ זיתהש קלחו דח ,"טומ,ב
 .הציקל

 ינימורהה "ןאטעיב,ה לש וקיתעת אוה -- ץעגנאטיב

 ןניא ויתוישעו תורענ השעמ השועה (ןרענ) רענ ועמשמש
 .תומכסומב קיזחמ ןמז דועו רגבתמה רודה ישנא לש םחור יפל

 וניאש יוניכ ,"קינראווירב,, ,"עגנאטיב,,ה לש וגוסמ -- עדרוב

 וכרצ לכ רורב וניא ורוקמ .הנוכמה לש ודובכ תא איגשמ

 דיבכמש דבכ אשמ ושוריפש ינמרגה "עדרויב,,ה אוהו רשפא)
 וירוה לע העורפה ותוגהנתהב קיעמ רענה :ומעטו ואשונ לע

 אוה רעיופ םג -- .("ומא תגות ליסכ ןב,, ןיעמ) וירומו
 יפב חרזאתנש ינמרגה (רכיא) "ראואב,ל ידוהיה לילמתה

 "רוב,,ל ןוימד הז םש לביק השרובבש אלא ,עודיכ ,םידוהיה

 וירבדלש ,ונייצב הנגמה ןווכתה ךכלו ץראה-םע ושוריפש
 .ותורוב תמחמ םהל ךרע ןיא בלענה לש וישעמו

 המודה םדא ןימ -- ןיררוע וילע ןיאש ראות -- םלוג

 אלו ענ אלו רבדמ וניאש ,ושקתנש טיטו רמחמ יושע לספל

 םיקדקדמ ויה אל השרובבש רעשל שיו .וילא םירבדמשכ עז

 ,וב דבכל םידמוע ותואש שיאה לע הז ראות תדמצה ינפל

 םירבדה לש "םהיפוליחו,, םיכפהה ילעב תא גציימ אוה םא

 םלוגב ורידאהש שיו) "תובא,ב הנשמבש םכחב םירמאנב

 זמר (רמחמ םלוג) -- םלוג רענרעמייל,, תפסותב והולידגהו

 ויחאו םלוגל ינשמ גוס (ץע לוב) -- פילפ .("גארפמ םלוג ל

 ץעל םילושמ םהינש -- תוימלוגה תגרדב תוחנ ונממ ןטקה

 לדבההו ותוא םיחינמש םוקמב חנומ אוה ותיירב עבטמש

 המל :הלאשב תונטל רשפא םלוגלש ךכב ץוענ םהיניבש

 ךגה :לואשל ילב םירמוא פילסל וליאו -- !? םלוגכ דומעת
 .השעמ ספאב ץע לובכ דמוע

 עודי ורוקמ (םיברב םיצקש) "ץקש,,;ממ שוביש -- ץנש

 ץקש ,,) םיאמטה םייחה ילעב תא תצקשמה הרותהמ אוה חוקלו

 אלל -- ידוהי וניאש רענה תא וב ןייצל חנוהו ("םכל םה
 -- "ונצקשת ץקש,, קוְספה תובקעב ילוא) הסלקל המגמ

 ךירצו ירכנה וליג ןבל המוד וניאש ידוהיה רוחבל הרהזא

 ריתהש הפה אוה רסאש 'הפה אלא (ובלב ולטבלו וצקשל

 ,ידוהי רענ ינפ לע וכילשהלו "ץגש,ה תא הרזחב תחקל
 ףודיגו ףוריח לש תועמשמ לביק ףא יוטיבה זא .םימת אטוח

 הריבע ירבוע ןיב המשוה תודפ םרב .יוגה ונכשל ותוושב געלו

 יהשלכ תודגנתה תוא היד .תעד תולקו תוזחופ ןיבל שממ לש

 וחטויש ,וינפלש רודה לש ויגהנמלו ויתועידל רעונה ינב דצמ

 - תוזע) "םינפדיזע,ב לבותמ םהילע "ץגש,ה יצוקיש

 םהל ושעש םייוניכ יפוטילו תומש-ינינפ דוע ויה .(קינעצוחמ

 ,םהבש הושה דצה .םטרופל השקיו -- השרובב םיכלהמ

 םינגתמה לש םשארל זובה יוניכ תאירק םלה אל םלועמש

 חונבש אלא ,ךכל ונווכתה אל םהינגמ םג -- ךדיאמו ,םהב

 םייוניגה רצואמ םיפלוש וליחתה ,םהינב דגנ םעזה חור םהילע

 .םהילע םליטהו -- םיליפשמו םיאכדמ םיאטבמו םיבינ

 ר"יפע .ןדובכב לוזלזו ןולק ירוטיעמ וקונ אל תונבה םג

 לרימ לש הגוסמ) תוינקדצה םישנה יפמ ןקלח תא ולביק

 תולעל לוחה קרסמו ןתורגבתהב תורענה (העודיה ןיציברה
 יקורמתבו ןתשובלתב לוסלס תוגהונו ,תבשב וליפא ןשאר לע

 -יריש ,םירוחב םע תולטב תוחיש -- םלוכמ רומחהו םישנה

 "םיאטח,, דועו םינמור תאירק ,רמול ךירצ ןיאו ,הבהאו הגרע

 םירידנ אלה םיראתה ןמ םה "הליפש,ו "עסקיש,, ,םימוד

 וברתנשכ רוחייב ןידה תא ןהילע ולביקו השרוב תונב ועלבש

 לכלש ןייצל רתומל .תועינצה הטעמתנו תורוסאה תושיגפה

 אלא והשלכ ךוניח תנווכ הכרכנ אל תונובלעהו םייוניגה

 עיקפמו ךלוהה רודה לע םמעז תא תצקמב ךכשלו ףדגל םתס

 .םהירוה תושרמ ומצע תא

 תפחרמ התיהש הז יאנג תלמ -- השרובב ''פרוקיפא,
 רתויב הרוגש התיה אל -- השרוב תובא יתפש לע םיתעל

 קוידב ועדי אלש וא התופירח ינפמ םא ,האטבל וברה אלו

 ךותמ קפס אלל ובאש יוטיבה תא .עימשמ הז יוניג המ

 טפשמ -- "סרוקיפאל בישתש המ עדו,, :תובא יקרפב הנשמה

 אליממו ,והשמ עדוי סרוקיפאהש ועמשמב חפט הלגמ הז

 הלאכ ויה .ויתולאשל בישהל המו דציכ תעדל םיכירצ

 ודמלש הלאו ובוחב טלק תורחא תויועמשמ הזה "ראות,,הש

 אוה "םימשה ןמ הרות ןיא,, רמואה אוה אוהש ועדי ןירדהנס

 ,הידמול תא הזבמ ,היתודוסיב ןימאמ וניא ,"הרותב לזלזמ,, םג

 (:חל 'נס) םתריפכ תגרדב םיוש ויהו ארובה תודחאב :רפוכ
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 וליפא וא ונממ לדביהל שי ("י י"כע 'לה) ם'במרה יפלש

 וב שי תויועמשמ דועו -- ב"הועל קלח ול ןיאו .וגרהל
 שי םלוא .ותרבחב אובמ רשי םדא לכ קיחרהל תויושעה
 לע םהה םימיב עדיש השרובב םדא היה םא רבדב קפקפל
 ותנשמב ףאשו תונרמחל ףיטהש סומאסמ יגויה ףוסוליפה
 לע ארקנו לאשוה ומשש -- דחפהמ םדאה תא קיחרהל

 סרוקיפא אוה סרוקיפאש ועדיש םג םנמא ויה .הלעמל םייונמה
 פ"כע .יפט רקפד ןכש לכ -- לארשי סרוקיפא לבא !ירכנ
 ןכ םא .העדי אל השרוב -- ליעלד תורדגהה יפל םיסרוקיפא

 רמאנ םשו הפש ,השרובב הז םישאמו בילעמ יוניכל הכז ימ

 תנבלה ,ער םש איצומ םושמ תוריהזב !הקד הממד לוקב
 וז תוכז ,(ארויח אתאו אקמוס אלזא) םימד תוכיפשו םינפ
 םהיניב ויה ירהש ."'יחרזמ יריעצ,ה ירבח לש םקלחב הלפנ
 ףאו ,םה םהיכרדב וכלהו םתעד לע ודמעש ,תועידי ילעב
 םחרואו הרשי םתביתנו ,םתא קדצהש חיכוהלו חכותהל וזעה
 היאר םיאיבמ םה התומיאו םתדמע קוזיחל םירשימ חרוא אוה
 -- רודה ילודגמ רושיאו ל"זח יובדמ החכוהו ,הרותה ןמ
 !? סרוקיפא,,ה לש ורתכל םייואר םניאה

 ןמ (יחרזמה ישנא) םה םיעורגש, אלא -- דוע אלו
 רבעש ,ץינ'זיו תיבמ לודג דחא םרידגה ןכ -- "םיישפחה
 ,דגנכש (יתדה) דצל תרובגת םשל ןמזוה וא ,הרקמב םא)

 ;הדוגאה לש הזופח הפיסא הכרענ ץמייטש השמ לש ותיבבו
 ראשה ןיבו ,היה השרובב יחרזמה ,ירקעה אשונהש רורב
 אלא ,בוט זא -- חרקל -- לועה יקרופ וליאו ץעל לשמנ
 ינפ-לע ופוצב ץעה,, :ורוטיר רשוכב ריבסמו ךלוה לשממהש

 ץע ראשנ אוה -- והולטבי אל םלועבש םימרזה לכ ,םימה
 ףוטש ,םימה ותוא ףוטשב חרקה וליאו ואצמיה םוקמ לכב
 "םימה ךותב עמטנו סמנ אוהש ופוס -- ףפגו ףטל ,קלחהו

 תא ירהש -- לכ ןיעל יולג -- לשמנל המד אל לשמהש)

 ןכ אל ,הריאמ תבהלשלו הרעבתל היהו קילדהל רשפא ץעה

 םיזיעמ ןיאו שרדה לע ןיבישמ ןיאש אלא .ל"דו -- םימה

 םחבשל .תינויער םא יכ התיה תישיא אל ותפקתהש ,לודג ינפב

 םתפש לד לע ולעה רעצבו ישוקבש רמאיי השרוב ידוהי לש

 אלש טעמכו הינבמ דחא לע וליטהל מ'ע "סרוקיפא,ה תא

 ינרמחה ףוסוליפה לש ומשב ותונכלו ובילעהל וב ושמתשה

 .ןומדקה ינויה

 יוצמ וניא ואשונש חיטבמה ,הז דבוכמ ראות -- ליכשמ

 ךרד ןילופמ דדנ ןסיירמ דרי ,תונרק יבשוי לש םתציחמב

 .שרומרמ דע לגלגתנו םייברעמה םיטפרקה תוזוחמו היצילג

 ,סרוקיפא לש הוסומהו ןדועמה ומוגרת תא וב ואר םש

 השרובב .ירבעה ושובל י"ע ההכתנ ודוחש ,תנקותמ הרודהמב

 התיה הרוגש הלמהש י"פעאו אלמה וכרע לע ןיידע ודמע אל

 ליכשמ ירשא,, "יחרזאה ןתיאל ליכשמ,, :םילהת ירמוא יפב

 -- רמולכ -- "ומע 'הו ויכרד לכב ליכשמ דוד יהיו ,"לד לא

 ארקנה ריש םע ןינע ול שי (יחרזאה ןתיא) םהרבא םג

 אל םיקולא, תאז לכבו "ליכשמ, היה דוד םגו יליכשמ,

 אבש הז ליכשמש ושיגוה שגרה ןכ-יפ-לע-ףא -- "ובזע

 וניברד ןילפת,,ו ותרהטב דמוע וניא תחא הפיפכב םתא רודל

 ,רפסמ יתמ קרש אוה לזמ .ותילט קיתב תוחנומ ןניא "םת

 תונכתהלו אלטציא התואל השרובב ויה םייואר דאמ םיטעמ

 תיללכ הלכשה ילעב ויה אלש :טושפ םעטמ -- הז ראותב

 דחא וכירעהו הרק םאו ;המר אל םדי תינרדומה תורפסבו

 תא וב ורטיעש דובכ רז הז היהו -- ליכשמ וחוניכו םהמ
 רקיתהל וילע ססונתי ליכשמ םשהש ,הז םדאל ול יאדכו ושאר
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 הסומע ונטבו םיקחרממ רזחש השרוב ינבמ דחאב השעמו
 גהנתה הז רוחבו ליאוה ,הלכשהכ ןנייצל רשפאש תועידי

 תבשה םוי יהיו וביט .םיברב וביט עדונ אל ,הריתי תווינעב

 "םירוחב תראפת,, תסנכה תיבבו הנשה ידעוממ דעומב וא

 לעבו השרובבש םינייוצמהמ רוחב ,דלוג ךלמ-שריה ףטח
 ידימ הרותל הנמזהה תושר תא ול םיצורח דיש תובחר תועידי

 ..."ינולפ ןב ינולפ ליכשמה רוחבה דומעי,, :זירכהו יאבגה

 -- .הכותב יורש ליכשמש הלוכ השרוב העדי זאמ

 השרובב ולליק ךאיה

 (חכ טק םילהת) י'ךרבת התאו -- המה וללקי,,

 ארקמב דבכנ םוקמ וספתש םירוראהו תולאהו תוללקה

 םערו ןושארה םדא לש ונג ןדעב לפכיהל הכז רבכ ןורחאה)

 .השרובל םג ודרי (ןוחג לע ךלוהבו הליחת המדאב עגפ ותמצע
 שמתשהלמ םמצע וענמ אלש ,הידוהימ םיבר יפב ואבו ולעו
 -- םיאיבנב יונש ;םירוראו תוחכות יתש :הרותב בותכ .םהב

 הללקב לבקתנ ןתליפנו וחירי תומוח לש אלפנה שוביכה

 תא הנבו םוקי רשא 'ה ינפל שיאה רורא,, :הכרב םוקמב

 לארשי ךלמ דודמ לודג ונל ימ :םיבותכב שלושמו 'וכו "'ריעה

 םילענ םיבינב תודופר תוחבשתו תורישב ונתפש תא רישעהש

 -ויאנוש ,םיברה ויביוא לע ומעז תמח התלע קרשמ ,םיבגשנו

 תשרא תא ףילחה ,םהיצח וכרדו םנושל ברחכ וננש רשא םנח

 םיחפ,, םהילע רטמיו ופא תרבעב ןרימהו זוע תוכרודה ויתפש

 .םסוכ תנמב םהל שיגה "תופעלז חורו ,תירפגו שא

 םיקוספ הששב ט"ס םילהתב תובוקנ תוללק הרשע םיתש

 ינאו,) "הבוט תחת הער,, ימולשתכ םיאב הלא לכש אלא ,דבלב

 תופקתמ לע הנגהכ םיאצוי וללה ;("קש ישובל םתולחב

 ומתי, ןיעכ -- "יתער יצפח ומלכייו רוחא וגוסי,,) ויאנשמ

 לש ויתוללקש םשכ .(...כ"כא -- םיאטוח -- "ץראה ןמ םיאטח

 וינכש םהו ,"ושאר תורעשמ ובר,,ש ויפדרמ ישאר לע וכתינ דוד

 ןכ ,("ימא ינבל ירכנו יחאל יתייה רזומ,,) ויבורקו ויעדוימו

 ישנאב ,הער חור םהילע חונב ,םתללק תא ולת השרוב ידוהי םג

 -- םישנה רמולכ ,ליחה תושנ ךכב ונייטצה דוחייב .םתיב

 םרוע לע ןהיתולא תא וגפסש םינושארה ויהש םה םידליהו

 ירבוע רובע אלא וארבנ אל תוללקה ירה ,והמתית םאו .ךרה

 -- הזכ אטח םעט ומעט אל ירה השרובבו םניח יאנושו הריבע

 םהירוה יפ תא םירממה םה אל םולכ -- םידליה םה ןכיה

 ? רטסלפ םהיארומו םאו בא דוביכ תא םישועו ברע דע רקובמ

 יוג תכישמ לשב שפנב "םהיאנוש, -- םינכשה ואב הנא

 וא ונגל םיסוסו םילגעו םיזווא חולישב | ורבח לש ותונחמ

 ,תיבה אובמב ןיכפוש לש טיבע תקרהב ונכש לש והדש

 קצבה תבירע ךותל ףא תעיקתב ,תורצחב ורדג לובג תגסהב

 .ןיעה וילע ןוכשת רשא לכ לע ןישיב "ןיערמ,, תלטהו

 םפודיג םפדגבש ,הבוטל וללה םוי-יררוא םירוכז ,םרב

 םהב ךכשל ידכ םיפירח םירוביד םתס אלא ,םלש םבל התיה אל

 יאצוי ,הינב תא הפדגב אמאה ירה ,אוה ןכש ךל עדת .םמעז תא
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 םירחאב הנילתתו הב הכיראמ התיה ,תצרמנ הללק ,היצלח

 לש םהיאנושמ רייתשנ אל ...אלמלא :ל"זח ושעש ךרדכ)

 לא הרבדב הלא לוק השא העימשה רשאכו ('וכו ...לארשי

 דוד תצילמב התלאשמ העיבהו הלש הבבד תלעב התנכש

 ועקפתיו -- הצילמה תראפתלו "! ושוביו יאנוש וארי,, : ךלמה

 אל ןיידע "ןצאלפ,, יכ -- ןרעוו טצעזעצ לאז םיאנוש עניימ,,)

 :עמשמ יתרת -- "ינטוש,ש הבל הל רמא .(השרובל הסנכנ

 םה םינושארה -- "םיבוטה,,ו "םיערה,, םינכשה השרוב ייוג
 -חאהו ,הזה םויה דע םודא יבא ושע ימימ םייתרוסמה םיאנושה

 ילוגיפ ואצי אוצי ךאש חינהל רתומ .שממ םינכש םה םינור

 תוארכ התנכש תא ארתו החור העגר -- היפ יחתפמ הנושל

 וליפאש רמול םג רשפא הדגנ הל שי םצעב המ יכ ,השפנ תודידי

 (םלוע דע אל לבא) םלועמ ירהש ,םולכ הל ןיא םילרעה דגנ

 התיה אל האנשו םומילכה אלו םהל וקיצה אלו םופדר אל

 .םהילא םבלב השובכ

 (ש"לי) י'דיפח ארקנ -- קתושו ותללק עמושה לכ,

 םע השרובל (...ודרי וא) ולע תוללקהש יאדול בורק

 םהלשמ ופיסוה ןתצקמו םיטפרקה תופנכ עבראמ םיאבה
 םהיתוללק תא וקיתעה אלש ,טיילה יפולא לע רמאיי םחבשלו
 תוסג םהיתוללק ,וללה ;םימודקה ץראה יבשות ,םהינכש לש

 תולעל "ורשכוה,, אלו ןהיבקונ תוצקשמו הפ תולבנמו ויה

 ,קוספה תא "םילהתה רמוא,, ארק רשאכ .םידוהיה יתפש לע

 ךשח ילב ףדרומה דוד םע םיכסמו הגונ םעטו בצע ןוגינב
 שגופו התיבה רזוחו "...תחש ראבל םדירות םיקולא ,התאו,, --

 דר) "ןיירא דרע'רד ןיא ייג,,ב ותוא דבכמו וייחל דרויה ונכשב
 הללק ,בגא) ךכ לע םערתהל שיה -- חצחוצמו ירט (תחשל
 ןוצרל אלש העיגנ דעבו השרובב דאמ תחוור התיה וז "הלק,

 .(הב םידבכתמ ויה עגונמה

 -- "זרעו ןעקנוזעגנייא טסלאז,, : הכרבה תא וחקל ןכיהמ
 עלבתו היפ תא ץראה חתפתו,, -- ותדעו חרק רופיסמ אל םא
 תופרפרמ ויהש תויסיסע תוללק המכ דוע ירהו .'וכו "םתוא
 תחונממ ללוקמה תא וכירדה אל וליפאש ,ןזואל הפמ השרובב

 תא עמושכ וינזאל ויהיו רקיע לכ ותולשמ והוחיסה אלו ושפנ
 ! ךחקי חורה : םהב ןיא ןזואה תמירצמ רתויש םיעדרפצה רוקרק

 ! ךילע הרוחש הנש :חסונה ךופיהב וא !הרוחשה הנשל ךל

 ןורחאו .ב''ויכו (ריד ףא ןבעל טסיוו א) ! ךילע ואובי והות ייח
 לוליק 6! ךעגפי ףקתהה) !ןפערט ךיד לאז גאלש רעד ןורחא

 הזש ;וביט המ םיללקמה ועדי םא בר קפס -- הז ארונ

 ךכ אלמלאש ,םתעד לע ולעה אלש יאדוב -- םויאה "ףקתה,,ה

 .תוניצרב וחקל אל "הנושמ התימה,, תא םגו ,םיללקמ ויה אל
 ,(המדאב רבכ התא --- יבגל) דרע'רד ןיא ךיד באה'כ :ורמא םא
 .ךילא יבל םש יניאו ךניא וליאכ ךתוא האור ינאש ול רמואכ

 בלבש הניטהו ומעז ילכ לכ תא איצוה ויתפש אצומב

 -יתהו םינטקל השוריב הרבע טוילה תרוסמ .ול חוורו ול לקוהו

 לע ןוכפשש ןיבואש םימבכ תוללקב שמתשהל וברה תוקונ
 תא וארשכ ,םירותפכב םיקחשמב ,רצחבו ,רדחב םהירבח

 ,קוזיח םשל ,ופיסוה םגו םיעושעשה לכבו םימורמ םמצע

 (יתרסיח יאדוב) יתרסיח םא .תוטיבצו תופיחדו תוטיעב המכ
 טיילה ינמא םע -- השרוב ימשב ופחרש תוללקה ןמ ןהשמ

 : רמאנש ןינעכ ,תוכרב ןמוקמב ףיסוהל םה םיאשר -- החילסה

 ."ךיקולא 'ה ךבהא יכ ,הכרבל הללקה תא ךיקולא 'ה ךופהיו,,

 (ילשמ) י?שירחי תונובת שיאו בל רפח והערל זב,

 םימסרופמ םיטוש

 קוזינ וניאו לערומ ש"ייי חתוש (טאמ רעד) הטושה ריאמ
 -ומה תואטמיסב ותאנהל שפנ תולשב ריאמ ול ךלההתמ

 תרפופשה הצקשכ הנותחתה הסורטיקב ומא תיבל תוליב

 ןנסמ אוה הינשבו ,תחאה הפה תיוזב ןותנ ותרטקמב הבוחתה

 יריישב תובאוסמה םיינישה תמחמ ,הליחב ררועמ ישפט ךויח
 ףפפפמו םעטה רסח וקוחצ תא תוולמה ,קבט לש תלוספ
 הלע קפס אוהש וקבטב זחאיהל ןאממש שאה תא הבלמו

 ,םטקל ריאמו ולבנו ושביתנש םינבדבוד יפרט קפס ,םיזוגא
 יעצב ןיב םאשיו וטנבא רכב םמישיו ויתועבצאב םקסיר

 .ותרוגח
 לש ונשע אוה -- ול ןשע חורש ריואב אשינש ןוחרס

 .םיקחרמל דע חלתשמו טשפתמ ,ולש הפיפה ןמ הלועה ריאמ

 הדומו תופי םינפ רבסב ול וקינעהתש תתמ לכ ריאמ היה לבקמ

 ! התא יבורק אלה : תיתחפשמ תיגיגח הרהצהב -- בידנה ןתונל
 תועשב וכרד ךרשמ היה קופיס יוורו ןוצר עבש .(דנארפ ןיימ)

 תיבל תמדקומ העדוה אלל רסו תסנכה תיבמ ובושב ,רקובה
 הסינכה ,(םימיה רבכשמ -- דיחיה -- "דנארפ,,ה) ס'השמ ףלוו

 קיזחמה קובקב םשמ ףלשו הוזמל רשיה שגינ ,חבטמה דצמ

 ("טריפשנערב,,ו ל ןירוקש ףירח הקשמ ןימ) "הפירש זי,

 רמוחב הנווכב םגפוהש ש"יה תלוספ איה ,ול קורי רופא עבצש

 םייריכה לע שאה תא וב זיחאהל דעונו הייתשל ולספל ידכ ליער

 אטוז םייריכ ןימ) "רענערב-סוטיריפש,,ב רואה קילדהל וא
 .ונורג ךותל וימגול אולמ קירמ ,(השרובב היה ץופנש ישומיש

 תסנכה תיבב .ארונ ליעגמ רוגרג תעמשהב המייתסנ העימגה
 תרוקיב ירבדמ םיאבגה ףא וקונ אל םינושארה ןיב וב היהש

 ותרטקמב ורטקש יוטיבה תמוטא ותפשבו ופאב םהילע ףפנאש

 תוחכות גפס אתמד ברה םגו .תותבשל טרפ ,ויפמ השמ אלש)

 תיב תא דקפ השרובמ ר"ומדאה ,בר ותוא לש ויבאשכו רסומ

 .- ונב לע אבא לא הער ותבד תא איבה ריאמו -- ד"באה ונב
 הלפתהו תסנכה תיבל אובל רחאמ רתלא ךנב :"התא,, ןושלבו

 וקלחב חמש .(הלפתבו שידקב וללגב בכעתמ להקהו תרחאתמ

 ונגינ טנירפה יסדנוק .וזיגרהל היה לקש אלא ,הז בולע היה

 זא .ריאמ לש ורעצמ םתעד תא וחדיבו הז שולח רתימ לע

 הצקמ דהדהמ ליחתה רבש תקעז לוקו תיחשהל דע ותמח התלע

 םהילע םייא תודמה בע והטמ תמרהבו והצק לע טנירפה

 םוקממ ואציו ונממ וקחרתה אלולו 'ה ימש תחתמ םדימשהל

 היהש תרפופשה איה ,ךיביצה ,ןמאנה ורזועו ולקמ לש ותטילש

 השוע היה זגורה תרבעב ותרטקממ וללה םעז יעגרב וקתנמ

 .הילכ םהב
 רוהרה רבע ,םתוזחפב ריאמל וללועש המ םיחחרפה תוארב

 ירפ הביחב ול וטישוהו יוציר ךרדב וילא ושגנ ,םבלב הבושת

 םתא יבורק :םדגנכ ךחיגו ריאמ לש וינפ ורהנ זא .הטורפ וא

 ,הסורטיקה תפש ירג ושע ינב םינכשל םג .םיצקש ,ידידיו

 המב םה ףא וגהיו "ותמכח, עמש עיגה ריאמ תיב" לוממש

 ונובשח לע םעד תא חדבל םשפנ הקשח יכ יהיו .ותונעל ולכוי
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 ריאמ תא חגנל דעומה ץקועה תא וליג ךאו ןכסמ ידוהי לש
 תא איצוהל ןהב רידא חכש ,םילמ שולשב ותארקל ואציו --

 העקפתנ -- רמולכ) ''עפיק עפארק ריאמ,, :ותרדמו וילכמ ריאמ
 חתור ליחתה ריאמ יכ ,ןהב היה ןומט ינסרה ןוא (ךתרוטקמ

 לע ,םהילע לפנתהל ןכומ ,רתנמו ץפקמ ,ףעוזו םעור ,ףצוקו

 םהו -- וקשנב ףרפרמו סעכו המטשמ תופשור ויניע ,ויזיגרמ

 ,הפולשה תרפופשהו ודיבש הטמה -- ושאר ירמוש ,וינמאנ ינש

 לש םתלגלוג תא ץצורלו םדקדק לע םדירוהל ןמוזמו ןכומ

 הרבעה ,ותמח הככש הרהמ דע םלוא .ותוא םידירטמה וימיערמ

 ותרטקמב ץעננו רזוח דחאה הצק -- תרפופשה ,וכעד םעזהו

 וליפא םיבש לבקל החותפ ודי ,אוהו התחונמל הבש "הפיפ"הו

 ורפכיש -- שרופמ יאנתב לבא ,וידידי גוחב םסינכהלו םייוגה ןמ
 תייאב ועיגה געלה אישל םקיר םהינפ ואריי אלו החנמב וינפ

 ומייסבו "לופוניטנטסנוק,, םשה תא דחוימ םולשת תרומת ריאמ

 ריאמ הנהנ ונממ רידא קוחצ ץרפ "ליפונ ,ליפונ ,ליפונ,ב

 .הפי החידב תרימא רחאלכ

 הטטק תעשב ביר שיא רבעל חרפוהש -- "טומ,, יוניכה

 ירהש ,ותמכחב קפס תלטהו לוזלזה תאפמ וזיגרה םנמאו

 ,ותמועל .תותימצל ''טומ,ה קבדוה אל םלועמ ותוחקיפב םדאל

 תקולחמב היונש הניא ותויליבידש עמשמ ,"טומ,,ב םתכנש הטוש

 אל שיאלש ,הדבועה איה רתויב רעצמה .ךכב םידומ םלוכו
 הברדא ,םישנא תרבחב בשחנ וניאש הז ללמוא םדא לע תפכיא

 געל יצחל הרטמו עושעשלו תעדה חודיבל יעצמא השענ אוה ---

 : דואמ איה המוגע -- האצותהו םיטורמה וילכמ ותאצוה ידכ דע

 ,רגפמה םלכש בצמב והשלכ ןוקיתל וגאד אל ,ול םירזה קר אל

 אלא ,ירטאיכיספ לופיט לע ץילמהל ,םיאתמ דסומ םרובע שקבל

 םובזעיו םהינב לרוג םע ומילשה ול םיבורקה ותחפשמ ינב םגש

 '"'םיגוויז,, וליפא ואצמנ תלוכי ילעב ינב ולדגשכ אלא .םשפנל

 ןיאו) .וב םיסנכנש "תיבה ,, וא ףסכה חכמ וללה םירגפמל

 ףסכב -- םומ (ת)לעב -- רמול ךירצ

 השרובב םיטוש

 לכש תלעב איהש םיליסכ תשא

 (יהטוש,ה) עטומ יד עגייפ

 ,הבולע המותיל "ןוילעה קלח,ה ינציל ואטח אטח

 השענ לודג לוועו ,םהיתב ןיב הטטושו םלובגל הלגלגתהש

 ."טומ,ה רתכב התוא םריתכהב דוד םהרבא לש ותב עגייפל

 וימולע םצעבו ריעצ ודועב םימיה דחאבו היבא היה ןויבאו ינע

 ,ותשא תא םג וירחא ךשמו תמאה םלועל רבעו ומצע תא לטנ

 איה ,תחא המותיו םימותי ינש .היתונש "'בטימ,ב םייח הקבשש

 יכ,, :לארשי ךלמ דוד לש וקוספ ואולמב םהב םייקתנ ,עגייפ

 ה"בקה לש ומלוע יפוסא -- "ונפסאי 'הו ינובזע ימאו יבא

 ,םהל ןיא תיבו -- םילדה לש םבוחר -- "'טנירפ,,ה תבחרב

 יליבשב םיכלהתמו | היתואטמיסב | םיבבותסמ וליחתה

 ןנוח אל שיא לבא ,הסחמו זועמ שקבל הכומסה "הסורטיק,,ה

 םהילגר תא ואשנ םיחאה ינש .םיחונזה םידליה ינויבא תא

 רוא ןרק םהל הצנצנ םשמ יכ  ,הניבוקובל דודנ וקיחרהו

 הפרט תא השקיב הנטקה עגייפ .םתודלי יכשחמ היגהל יושעה

 י"ע ךכ רחאו ,דסח םחלב הבל תא הדעס םדוק .םירז יתבב

 תינמז וא העובק ,םידימא"יתבב תתרשמכ ,ןגבו תיבב הדובע

 .היפ לא לכוא ושיגיש דבלבו הילע ותש רשא לכב התשעו

 -- הל ונתי רשא םא יכ רבד השקיב אל םלועמו ליאוה

 וענמנ אל ,םיבידנה לצא תלכוא איה רשא םחלה -- הניתנהו

 .- איהו הל ובישה אל הלמע רכש ,הרכש תא ףאו הלצנלמ

 תא העבת אלו ,התוכז לע הדמע לע .הפ חתפת אל םלאכ

 אל םישנאבש תגלפומ "הטוש,ל הובשח ןכל -- הל עיגמה

 .בשחתת

 תוירבה יניעב הכרע טועימב המצע תא עגייפ התארשמ
 "הרבח,ה הל הדימעהש דמעמ ,הגרדמה לפשב הדמעבו

 ,"עטומ יד עגייפ, אלמה המש תא העמשבו תיאטנירפה

 וליאכ) ,םתפש לע תולקב אשינו םינכשה יפמ אצוי שרופמ

 הרותה רפס ינפל דוד-םהרבא היבא תמכסהב וילע זרכוה

 -לעבהו הסיגכה ימימ דחאב ,ןוילעה תסנכה-תיבב םש חותפה

 יווילב ,"עטומ יד עגייפ,, : לארשיב המש תא לוקב ארוק ארוק

 רמאתו םתעד ינפמ התעד הלטב -- (קחצנו געלנ "בוט-לזמ,,
 הרסחה ? םימשבש וניבא ינפל ינא הדיחיו הכר יכו : השפנל

 עגייפ התיה הנכסמ .םהמ דחאכ היהאו -- השרוב "סעצומ,,

 הלרוג רמ לע התא החישב .ןוכנה אוה ךפהה ,הטוש אל לבא

 וליפא התיה איה -- וזמ הריתי ,תוחקיפ וליפא החיכוה איה

 ,תונפה תחאב התיה הבושי ,התודידב ימיב .חור ראש תלעב

 הילטלטימ תא םש חינתש תיוז ןרק הרובע וצקהש תיבב

 דחא .המצע לעו המצעל הרביחש םיזורח הל תמזפמו םייולבה

 הוקת-תלזאו הרמה תואיצמה תמחמ ינורכזב עקתנ םהמ

 תא םהב השעיש םיאכנ ןוגינב םוזיפ בגאו ,םתוא האטיבש

 ,ךרעב ,םירבדה םה הלאו .םיחודמו אוש תווקתב שגרנה הבל

 תשטלמ דיב ןבומכ) שואיה חור הילע חונב המצעל העיבהש

 : (בתוכה לש

 טכאנ-רעטניוו רעטלאק א ןיא,,

 : טכארט ןוא יוזא רימ ךיא גיל

 .טכאמראפ ריט יד רימ ראפ טאה לזמ ןיימ

 ןבארגאב דרער'ד ןיא ןעגיל ןרעטלע עניימ זא

 "...ןבאה-המותח טשינ לאמנייק ךיא לעוו

 (הוקתל שואיימ תרבועו)

 ןטסאק ןטראה ןפא ףאלש ןיא לאמנייא,,

 -- ןטסאפ ןופ גאט א ךאנ -- לחר טימ ליטומ ייב

 -- :ףאלש ןיא ריט יד טפאלק םיצולפ

 ףארג ןכייר א ןופ ןוז רעד ןיב ךיא --

 (לדייא ןוא טאלג) םולח א ט'םולח'עג באה ךיא

 | ,לדיימ םערא'נא ןעמענ לאז ךיא סאד

 ...לדיילק א טשינ ןוא ךיש ןייק טשינ טאה סאוו

 ? דניק ס'דוד-םהרבא עגייפ טשינ סאד וטסיב

 ,טדניוושעג םוק ןוא לקעפ ןייד םענ

 טלעוו רעסיורג רעד ןיא רימ טימ ךיד םענ ךיא

 .יטלעק ןוא רעגנוה ןייק ןדייל טשינ רעמ טסעוו וד

 .הגונ אלל רק ףרוח ליל יהיו,
 :הגוהו יחור הרעו -- הנשי ינא
 .םירוגס םירעשה ךדעב ,ילזמ ,ךיא
 ,םירובק המדאב אמאו אבא
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 ,םירוענ-לעבל אשנא אל םלועל

 ,םישרקה זגרא לָע יבכשמ שקוו

 .םישרה ליטומו לחר ןיב לכוא אל

 ריעמ יתוא הפרו ןידע לוק הנהו =

 -- רישע ךיפנ לש ונב יכועא -- יתנשמ

 :רותפא ורשפ הז ,יתמלח הפי םולח
 רופחמ תעודי הינע הרענ תאש ילע

 -- רותפכ -- הלמשלו הלענל ךורש ןיאש

 -- ?לרה דוד-םהרבא תב עגייפ איה תאה

 ! לפב ומישל ךשוכר יפסא ,ימוק
 ,רואנו לודגה םלועל ךאשא הבה

 רוקו בער אל ףא ,יעדת אל הגאדר םש

 (.ש .ג תאמ וטויפו םוגרתה ,דוביעה)

 רדוסמ ךונח תלבקמ עגייפ התיה ילמלא ילואו רשפא
 ץרופ -- הל םינמדזמ ויה םירפסו הכלהכ ןנכותמ םירוה תיבב

 עגייפו וכרד תא השפנ-ירתסמב יובחה יטויפ ןורשכ ול היה

 עגייפו הצר אל לרוגה .החור ירפמ הבונת ונל הקינעמ התיה

 םשמ .טנירפה לש םימהוזמה ויתואובמב ,החורו איה ,הנוונתנ

 ינשבכ לא "םימכח,,ה הינכש םע דחי "הטוש,,ה הכרד התשע
 .ץיבשוא

 דע םהידודנב ועיגה ויחאו בייל (ןערא) ןרהא היחא

 ןושארה תריש םש .הניבוקוב םורדבש טייקה ריע ,אנרוד

 םיחרוא סינכה דחא רדח תב ותרידבו תסנכ תיבב שמשכ

 ;ףסכ ןיא םניח -- םנילהו םקשהו םליכאה ,השרובמ םיאבה

 היה רשפאש הדובע -- הריסנ-תיבב לעופכ דבע -- ינשה

 רחב רתוי םיבוטה םיאנתח תמחמש אלא -- השרובב התושעל
 ."'אעראמ אבק לע ארגיאמ ארוכ,,

 ייריסנ,ה ואובו עגייפ לש הלכש

 הבשי םעפ :אבה רופיסה דיעי הבל תרשיו הלכש לע

 ירייש ןתמב השפנ תא החדיבו ץע תרוק הצק לע עגייפ
 ףטח ומוטרחבו ךוראה וראוצ תא הילא טישוהש זוואל לכוא

 אלש דחא הינפב רבע ,ורבעל הקרזש םירוריפה תא הידימ

 לש הקוסיע תא ותוארבו תסנכה תיבל ותכלב ,םיינעה ינבמ

 תודידיש האור ינא עגייפ :הל רמאו ןוצל ול דמח ,הטושה

 ול אשנית ילוא -- שפוטמה ףועה ןיבל ךניב הרשקנ הריתי

 תוקוחר ךלמה המלש לש וילשמש עגייפ !...לעבל ךל יהיו

 -תצעל ץעימה "םכח,ה לא הבושתב הנוויכ -- התעדמ ויה

 לא, רמוא דחא בותכ :הרואכל ,תדגונמהו הלופכה םכחה

 ילשמ) "ותלוואכ ליסכ הנע,, -- ינשבו "ותלוואב ליסכ ןעת

 אלא הצע איה ידידי ךתצע :ול הרמא הככו -- (ה"ד ןכ
 "רענוג, םע תוארל ינא הלוכי םייח הזיא יל רמאת אמש

 ןיבנ םולכ -- "עג בושו עג, קר םויה לכ -- הז (זווא)
 ! ? התעור תא שיא

 הברה ותמכחמ הצורמ ,"ץעוי,ה קלתסנשמ םלוא
 ןתמה :עגייפ ול הארק ,וז הרעוס היינעב תוטשל וחילצהב
 הלאש ךלאשא םדוקמ אלא -- יכונא ףא הצע ךל אישאו תצק
 אישהל אב התאש ךיתונב לכ תא רבכ תאשיה םולכ : הטושפ
 םיקולא תארי ןיאו הז בערו בולע יח לעבב ןתחתהל הצע יל

 י'יןיציבר,,ה לטיג לצא ידבעבש ךל עדת + ! שרל גועלל ךינפ לא

 לא -- ינתמחינו יבל לע הרביד ,ינא החנאנ יכ העמשכו

 ,יל הרמא דועו ...םימותי יבא אוה םיקולא -- עגייפ ,יארית

 ..םתקעצ תא עמוש ה"בקה יכ םימותיה תא תונעל רוסאש

 םשגתמ םולחה

 םמצע תא ומש םיבוט םידוהיו -- םוקמל םיחילש הברה
 לש "המולח ךיסנ,ש םתוארבש ,םימותיה יבא לש םחילש

 --- אובל וששוב ויתובכרמ ימעפו השרוב תא רבע םרט עגייפ

 המודמה ךיסנה תא תוהזל ומידו תוינקדצו םינקדצ ומק

 .שרומרמ זוחמב רתויב םסופמה ,הטושה ביילישרהב

 ותארקל האצי השרוב תובוחרב םימיה דחאב ורבעב יהיו

 םותי אישמה הז) "תע-לכב-הקדצ-השוע, לש "תחלשמ,

 בושח ןינע ךרוצל םוקמב ומצע תא תוהשהל והולדשיו (המותיו

 דעוימה םוקמל אובל עגייפ תא עינהל םהידיב הלע םיתניבו

 ...ןיאושינ תריזג םהילע ורזגיו התוער לומ שיא ובציתיו --

 הבידנה ותוסחב) מ"וטשב הפוחה בצותו תועשה וכרא אל

 תא ובזעי םא רסאמב גוזה לע םייאש ,םימרדנ'גה שאר לש

 השמ תדכ השאל עגייפ תא אשנ בייל-שריהו (ןישודיקה םוקמ

 הרידו הכרענ הוצמ-תדועסו הרסח אל אינודנ םג ,לארשיו

 דועו הכרא אל החמשה םלוא .םימי שדוחל םרובע הרכשנ
 בייל קחצי 'ר םהל קינעהש שדחה אטאטמה הלטנ תולולכה לילב

 דועבו הירוענ לעב לש ושאר לע והדירותו -- השרד-תנתמכ

 םשל םגו ליאוה .הנכשה ףעיסומל הליל ןושיאב טלמנ וב ושפנ

 -שריהל ףעיסומ ישנא ומש -- תלהובמה הנותחה עמש עיגה

 תביסמש ןבוי וילאמ .תבשל והבכעיו והופטחיו םיבראמ בייל
 דחא) ךרבמהו םילודגה דחאלכ ול הכרענ "תוכרב עבש,

 חמשמה,, ...םייס (םיאפיסומה ךרדכ הרכשל התשש םינצילהש

 השאכ עגייפ :הגשוה הרטמה ."...הלכה ילב -- ןתחה תא

 .תחפטמב השאר תא התסיכ האושנ

 ...םידיגנב "הטוש,ה הנח לש התמקנ

 (השרוב ייחמ רופיס)

 ןייטש והילדג תאמ

 יכומנ םיתבה לע אפוק םיכוראה תבט ילילמ דבכ ליל
 רבטצנש ,ברה גלשב םהירוק דע םיעוקש תוגג יעוערו המוקה

 ךשמב םידרויה םינבלה םיתותפה תא .םהילע קיעמו דיבכמו

 -- םיבכוכ תויומד ,תורוצ יבורמו תולק תוצונכ ,תונדעמ םויה

 םינינפ ןיעכ םניעש םירורהזו םישיבגל דחה הלילה ריוא ךפוה

 תלכתה יבחרב ןואגב טטושמה רקו אלמ חרי רואל תוצצונ

 טילש ינפ דימעמו הררש ךרד דעוצ ,הלילה תכלממ -- ההכה

 לא םילייטמה ןורחא תא זיעמו םיתיפכ וחרק ךילשמה םעוז

 ףוסב הז היה .קושה ןמ לגר התלכ אל דוע לכ חנ וניאו ותיב

 יתלב תורוקש ודצ לע הטומ ץע תיבבשכ הנוכיתה הרומשאה

 ,ויתונפד תא םיוהמ וז יבג לע וז תונזואמ תוחנומ תוצקוהמ

 ןולח דע טעמכ עיגמה ,גלש לש המירעב הצחמל תועובטה

 .התע הז וכותב קלדוה שולק רואש ,ןטק

 תעברא לעב בנשאה דעבמ ףקשנה הלילה ןורוויח תא
 עדוי שיא ןיאש תובחס ייולבב םימוטא םהמ םינשש םיעובירה
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 תושארב תורעי -- . םינורחאה  םינשהו ,םתבצחמ רוכ תא
 תא הנח הפלחה םיבנשאה תנבל לע םינמתסמ םיציצ ירוטפו
 רחש ימודמדב ,וילא הינפ תא הכפה הלק העש ינפלש ,הינפ
 םמורתהל ידכ ןוילע ץמאמ התשע ןכלו -- םילועו םיעקובה
 תואטמסש רפסמ םישדח הז .הנח איה הלוח יכ ,התטמ תדרלו
 הרדעיה תביסל םילאוש "יברה בוחר,, התנכשו "סירטירה,,
 הרבע תעב םוי ידמ תדקופ התיה ותואש הלש "רוזיא,, ותואמ
 ,הל עיגמה תא תחקול -- םיבידנ יחתפ לע תרזוחו הכרדכ
 ילבמ -- האבש תמועלכ תקחרתמו זווגמה קשה ךותל הליטמ
 הלידבהש איה "םינתונה,, יפלכ וז תושידא אקוודו ; והשמ דיגה
 תוכרב לש עפש םיריטממ ויהש דיה יטשופ רתימ הנח תא
 האור הנחש ןויכמ ,םיבידנה ישאר לע 'ודכו הבדג םלבקב
 רחש םע התאצ ןכש -- "תפסונ הדובע,, ןימ "הבדנ,,ב התיה
 .התיה הדובע םשל םיבידנ יחתפ לע התיב חתפמ

 דגנמ םייולת םיסבכ ,תיב הזיא לש רצחב םתיאר םא

 -- יעשמל םיפשפושמ םיכופה תואסכ ,ץעה תורדג יבג לע

 םילכ ,ףטשית יכ הפצר .םוקמ תברקב תאצמנ הנחש עודיב

 ,הידי השעמ הז ירה -- וררוואי יכ הטימ תותסכו וצחורי יכ

 ןולח וא חתפ לש וללח אלממ השא לש לשורמ בג םכתוארבו

 הנח לש הבג הזש איה הקזח -- תוטרמתמ םהיתויגוגזשכ

 הלמע רכש תא די רחאלכ תרבגה הל רוסמב ןכל ."הטוש,,ה

 הל תודוהל רבדב הקדצה לכ הנח התאר אל -- הבדנ תרוצב

 םג "קנעמה,, תא לבקל הכירצ התיה התעד יפל יכ ,הז דעב

 התכאלמ רמגב .רקוב ותוא תיבב העיקשהש ברה חרוטה ילב
 המחל תויראש תא תפסוא הריבגהש דע לוממ הל דומעת

 -- הנחו ,םתסעול ריבגה ןש ןיאש ,תופלוקמה תוסורפהמ

 התיבב קרש ,םיכרצמ תאלמתמה הלש תיקשה יפ תא הביחרמ

 אוה הליכא רב םנכת םא עובקלו םביט לע דומעל הלוכי איה

 .ואל םא

 השאר לעש התחפטמ תוצק תא םג הריתמ איה םיתע

 הרטנסל תחתמ ןומטה "הרצוא,,ל תוטורפ רפסמ ףיסוהל מ"'ע

 -- התדובע תא םלוה רכשה םא ךירעהל עדת אלש המכ לכו

 םירבד דוע וראשנ :רמולכ ,לוצינ ןאכ שיש ןיבת ןבה

 ןיע תורצ ללגב קר ,תיבה ילעבל ץפח םהב ןיאש חבטמב

 הבל היה דחוימב .הלש הטסירטה ךותל םכרד תא ואצמ אל

 :דיגנה השמ לש ותיבב הירחאמ הריאשהש "בוטה,, לע רצימ
 -- ? עשטלאמ לש החבטמב תבש ברעב יוצמ היה אל המ יכו

 לצב דע םיבלכ תליכאל ףא רבכ יואר וניאש ,ץימחהש בלחמ
 ; תונלשרב העוגנה תיבה תלעב לש התרידקב חידקהש ןמושמ

 יערכ ,התיצחמ הפרשנש הלח ,םיחולמ םיגד לש םישאר

 טנלושטה ליבשב ךרוצ ןהב הל ןיאש לגע יפרט ,תלוגונרת
 םילד תדועס םהמ ןיכהל רשפאש הלאכ "םיכרצמ,, דועו --

 ןבאכ חבטמ ותואל הנח תא היה ךשומ הז לכו -- "הנשד,

 ךותל "'רצואה,, תא רובצל החילצמ םג התיה םיתע ;תבאוש

 ,רמולכ ,"םילעב תעדמ הבינג,, רותב קר םלוא -- התברוט

 החבטמ תקרהב איה הנח לש הדיש עשטלאמ תרמ העדי עודי

 עגתש הנחש הל ו"חש) הכרדב הל םידמועש הלא םיריישמ
 אלא ,(תיבה לעבל ךרוצ וב שיש רבדב היתועבצא תוצקב ףא

 םהירחא השפיחש ,הנח תא ההשמ םירבדה קוליסש רחאמ

 תרסואו הב תרעוג התיה -- חבטמב ידמ רתוי ,תומוקמה לכב

 הילע התויצש אלא דוע אלו הזה "טקלה, תא תחקמ הילע

 .התיבמ הלגר תא ריקוהל

 םג המו -- תיב ותואב דימת הל הכיחש ןובלעה תורמל

 ןיע טבמ התמועל ףיעהו הב ןיחבה ומע דיגנה השמ רשאכ

 ילב ףא -- הלש ךותבכ ןאכ השועה וז הביר לש הביטל לאושו

 הניט הרמשו הדובכב העיגפ הנח התאר -- רבד יצח הל דגה

 ,רבדב האור ,הנח ,איה בל תוחישקו ןיע תורצ יכ .כ"ע השמל

 י"ע םתריבצ :הלא לכאמ ירייש לש םפוסב אהי המ יכ

 תא השחש הדמב םלוא .תותפשאל םתקירזו הצקישה תתרשמה
 רצי רתוי הלדג ןכ -- השמ לש התיבמ התוקחרתהש םנוצר

 ותיב תברקב דימת התוא םיאצומ ויה ןכל .וילא תוברקתהה

 .- .הכרדל תאצוי התיהש העש השמ לש

 םיתב המכל הרקוב תא הקלחב הנחל התיה הריתי הלעמו

 הדימה לע רתי בכעתת אלש כ"ע תדפקמ התיה איהו --

 םא ,הקשמ תוכילהב הנחל הל לודג ללכ יכ ,דחא תיבב

 ףרט ןיכתש ידכ ברעה דע אלמתת הלש תיקשהש םנוצרב

 הכלה היתובקעבש ,תיבב התא הדיחיה שפנה -- הנקזה המאל

 תיב ירוקיבב תוברהל הילע -- הריבצה תמכח לכ הל הדימו

 תאירק םע םוק המיכשמ הנח התיה ךכ םושמ .הקיפסמ הדימב
 .ברע ידע הלעפל תאצוי ,רבגה

 לבל הנח הדרח ישש םויל רוא -- ףעוז ןואפק ליל ותואב

 היה ישש םוי םנוקיתכ תועובשב םא .המוי תלחתה רחאת
 םיפוא : "תילכלכ תואג,, שממ -- בר עפשו הכרב םוי הליבשב

 חבטמה תא תודקופ ינע ילגרשכו ,םינגטמו םיחקור ,םילשבמוו

 םיניכמש ,םימעטמו םינדעמב לבוטה ןשדו עבש רקוב ותואב

 אופיא היא -- ותשו לוכא גונעתב חומשל וב םיווצמש ,תבשל
 ןשדמ המ רבד ול תתמ הבל תא חישקתש תיבה תרקע איה

 תבש ברע לש תפה תיראש -- "תינקצב,,ה טרפבו -- התיב
 ראשכ ,הנח תאצומ התיה תינקצבה תא .םיינעל שדוק אוהש

 יקדסבש קצבה דוריג ירחא רודכה תפינצכ הפונצ םיינעה

 תפה לוגיעמ המועז תיראשכ תוירטיאה חול ידצב ,הבירעה

 ילושב ץמרה יבג לע תצבורמ הל התכיחש וא ,תולחה תעילקו

 הביח ;התחקלו אובל םידקמה ינעל רקבה והירהו -- רונתה

 השירפהש הלשמ םידהוא הל ויה :הנחל הל תעדונ הריתי
 םיפצרקמש הסיעה תרצקמה איה תינקצבה לע תופסונ הל ותשו

 תא התשע אל איהו ישש םוי לכ חבטמה תרמזמ הבירעהמ

 ₪ /-/-% = .לוח התבש
 :התטממ הנח תא המיקהש תאז התיה תרחא חור ,םעפה

 ושיתהש תכשוממה התלחמ ישדחב החומב הצצ תזעונ תינכת
 הזמ םייחב התיה אל רבכ המא יכ) הל רזוע ןיאמ החכ תא

 הילע האתשמ התיהש תנווכמו תבשוחמ תינכת -- (םינש
 יהירה לכה ךסב אלה יכ -- הרצקה התעדב ןויערה הלעש
 םש ותוא לש ןונישו האירק תונש םירשעו ,הטושו הייתפ
 תא הברקב לומגל ידכ וקיפסה ,הינזאב ברעו םכשה ,"בבלנ,

 הלא 'דגנ הנעט לכ הל ןיאו איה "הטוש,, םנמאש הרכהה
 ראש לש  םלרוגכ אוה ולרוגש ,יוניכה תא הל וקיבדהש

 ,והשימ לש ומשל ודמצוהש ןויכמ וללה -- יאול תומש

 דוע אלו -- ומשמ דרפנ יתלב קלחל םימיה תצורמב םיכפוה

 לפטל רקיעהו רקיעל ךפוהו שארב םוקמ ספות יוניכהש אלא

 לומגב ,תעכ םלוא .ןוכנה ומש לע רתוול תורשפא ידכ דע
 םג תאז לכבש ןימאהל הנח התיה הבורק ,הבלב הטלחהה

 לע הואג איה תאלמתמו תבשחמ תכאלמל םוקמ שי החומב

 אלממ רבדהו םדא ינב ראשמ הלכשב תלפונ הנניאש המצע
 איה תעדויו ,המצע תרכה וכותב חיפמה ןוחטב תשגרה הבל תא
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 וחוכ דועש הבל ןויגהב םג לזלזל ןיא םנמאש םיעגרה םתואב

 ."הטוש,,ל התוא םיקיזחמה היאנשמ תמכסה ילב םג ותא

 תפצר לע הלגר ףכ גיצהל הסנמ איה הריהז תויטיאב

 ,םיעורקהו םילדה הידגב תא ףוטעל הליחתמו רקה רמחח

 הלעמ איה םהילעו םיטוטרמס תוחופנה הילגרל ביבסמ תכרוכ

 -- םישנה יתש תושרל ודמעש -- היבא לש תויליפנאה תא

 לע תחאה הדיב הכמתיהבו -- ןיגורסל ןולענו תבהו םאה

 תענומ איה ,תוטטומתה ששחמ ריקה לא ןועשה ןחלושה

 םייכרב קיפו האפקתש שאר תרוחרחס תמחמ הדיעמ המצעמ
 הביכש ימי ,החגשהו לופיט ירסוחמ הלחמ ישדח תואצות --

 שיגמ ןיאב ,םיריכב שא אלל -- ףרוחה יחריב יוד שרע לע
 לע רבגתמ זעה הנוצר .היפ ךותל םח הת לש בוטרוק הל

 תיכרותה תחפטמ תא הריסמ איה םירימט תוחוכבו התשלוח

 םידע אלה -- המא םאמ וא -- המאמ השורי -- היוהדה

 ינשה ןולחה יבג לעמש ,םימוצעה הירוחו םיבורמה היאלט ךכל

 תורעתסמה תועוסה תוחורה ינפב הסחמו ןגמ השמיש םשש

 תויומדש -- ןולחה לש תרגסמה יכרח ךרד ,לדה הרדח לע

 תוחרפתו םיחמצ ,םיחישו םיצע :וילע ורייטצנ תישארב תורעי

 דיב קהובהו ןבולה תרהט לע םיריוצמ םלוכ -- תונושמ

 ,הקלח רמ לע השובכ תמוערתמ הבלב איה השח -- המלענ

 .הז םיחרק תרואמב ףרוחה תיצחמ התולבב

 איה -- היניע יסירב תורירמ תועמד ולתנ םג םאו

 .תלדה רבעל הימעפ הרישימו -- התחפטמ הבעמב ןתגפוס
 הרדח תא תרקוס איה רמ באכו םיעוגעג יווו םוגע טבמב

 ;הרונמה תא התובכ ירחא וילע הטלתשהש הלילה תילולפאב
 םהב הבוזעהש ,רעּונ ימי ; המויא תולד קיחב הדלונ הפ ירה

 הדורמ תוינעו בער תפרח ,םותיו תודידב ,החגשההמ הבורמ

 םאו-בא תיב לבא -- הלא םירדוק םילתכ ןיב הילע ורבע

 תארקל איה תכלוה וישכע -- הליבשב הז דדוב רדח היה

 ..הז םילד ןועמ תא דוע תוארל ףיסותה -- הרומג תואדו-יא

 תיראשב יכ םיעטוקמה הירוהרהמ התקיספה תלדה תקירח

 הררחשלו הקתנל החילצהו הכותל המצע תא הפחד היתוחוכ

 הינפ תא ולביק ץוחב הל ותש ביבס רשא חרקה ילבכמ

 .םימחר ילב הילע וחפטש "ךתוח,, רוקו ףעז תוחור םירוויחה

 עורז עיקרה תלכתב וכרד תא חריה לגלג רסנמ השארל לעמ

 לענ תעיבט לכ םע גלשה ול קרוח תחתמ הילגרל .םיבכוכה

 והתשע ,הלילה חרק תמצעמ הלעמלמ שרקנש ךרה ופוגב

 שורשר דהכ רוחצה בחרמה תממדב עימשמו השקמ השעמ

 .םירתסמב םש יא תשחרתמה ,תיטיא תוחקלחה לוקכ םומע

 תא תרשקמה הטמיסב םילשוכה הידעצ תא השיחמ הנח

 ותיבל םשמ עיגהל תנמ לע ,יברה רצח םע סירטירה הצק

 תאצוי איהש הנושארה םעפה אל ,הל .דיגנה השמ לש

 הכישחה דועב ,רחש ימודמד םרטב התדובעל תמדקומ הכ

 תא תפנוצ ,ואולמו םלוע הטעמו גלשה תנבל תורמל ,הקומע

 היתותקב דוחיבו היחישו היצע ,הינג תורדג לע הלוכ סירטירה

 ,הינכש העש התוא הנחל הל ורקי המ -- ןהב םירדהו

 הל ושידקה אלש םא ,םינש הברה הזמ הררגתה םתברקבש

 ,הבושבו התכלב רקוב ידמ םתאר האר .רקיע לכ בל תמושת

 תקעצל ,םבל תחנאל הניזאהו םלוק תא העמש ,האובו התאצב

 .ןושש תעשב הודח תלהצלו ןוסא תעב םרבש
 וימי לכש ,דמלמה לידנמ תיב לש וגג הצק טלוב הנה

 ינפמ ,תודמלמ ושקבב שרומרמ ירפכב םחלל היה דדונ

 ורדחל סינכהלו ,דומיל רכשב וסנרפל ידכ הב ןיא סירטירהש
 םיתב-ילעב ינב לש םדובכ יפל הז ןיא -- הל הצוחמ םידימלת

 ,רלדנסה רזעילא לש ותיב הלילה תליפאב ןומט םש .השרובמ
 -- ותיב ףס לע ךורדמ ןמצע ויה תוענומ לענ לש םתובקעש

 ץמוחכ םמעטו הסיסכה ישק םיריעזה םיסגאה ןליא ילולו

 םיעווג ויה ,תוקרי ילד וילעבל חימצמה ונג תסיפו םיינישל

 םייח קבש הירוענ לעבש הנמלאה לחר לש התיב ירה .בערב

 קוצמבו רוצמב הריאשהו הידלי תעבראלו ותשאל ,ובאב ודועב

 שא-ידיפל ינשכ העש התוא הנחל הל ודמע היניע .ןובערבו

 תרקוס ,"סירטיר,ה לש היתונופצ לכ תא הל םיארמה

 הדבכה תילולפאבו גלשב םיעוקתה היתב לכ תא תחא הריקסב

 וללה םינכסמל ,שולחה הבל הב המוה המ .הילע תצבורה

 םתבזוע איהש הינכשל םימהמ היעמ ,ינועה תונכשמ יבשות

 םתברקב היוצמ איהש הנורחאה םעפה הל וזש איה תעדוי יכ
 ."סאג-סיבר,, ךאוב -- הטמיסה יובמל הנח תברקתמו

 .היתובשחמ לוק תא עמשיש שיא ןיאו התע הלילש לזמ

 שמשה עיפוי עתפל םאו ,הארי הניא םויה תא םג םנמא

 וחילצי אל ויוק -- היתונפצ יכשחמ ריאהל רותחיו עיקרב

 לש תועצמ עבש תחת ןומטה ,הזר ןועמ ,הבל לא רודחל

 םימשה תכלמ דוע איה הקוחר -- דחפ ןיא לבא .תויולב

 הנחל ןיריהנו םיריבגה לש תונינילפה ירוחאמ םש תלייטמה

 קלחלו תועשה תא ןווכל איה תעדויו סירטירד יליבשכ היליבש

 ילולו) הנשה חולל הנח הקקדזנ אל הימימ .המוי תא ןהיפל

 רתיכ -- הומכש ,וב רזעיהל ךאיה העדי אל ,הזכ הל היה

 התויהב אקווד ואלו -- ןודמיל אלש ינועה תונב םישנה

 .םיתעה יונישב הל היה דחוימ שוח ,("הטוש,,

 דעומו ואוב תא אבנל העדי "רצקה יששה םוי, תא םג

 ןכל םדוק עובש התדובע תונתונל הנח התיה העידומ .ותאצ
 דמוע תועש לש שרפה וליאכ אובל םידקת אבה ישש םויבש

 רבע ,ןטש השעמ !רצקה יששה םוי םויה ןיאה ,עגר .ןהינפב

 קוחצ-תבו הששואתה דימש אלא ,הבלב ןוהמית רוהרה

 .ילע רצקה יששה םוי תמיא ןיא םויה :הינפ לע הטשפתנ

 ,השפנ תורצואב םותח ,הברקב סומכ ןיידע הבל דוס ,םנמא

 ,ערה ןיע וב טולשת ו"ח אמש ,וב תוגהל איה תששוח לבא

 התיה תקלוחמ התדובע תכרעמכש ,םנקתכ םימיב .ותולגיה םרט

 ןולחה תויגוגז חוצחצ ,םיטיהרה קורימו תופצרה תציחר ןיב

 איה שארב ןתופצל ןיאש תוכאלמ דועו םילכה תפיטשו

 .םירז םיתבב החרטו למע רודיס לסח -- ןהמ הרוטפ

 רחאו ...המצע ליבשב השוע ,המצעל "תרבג,, איה םויה

 תעכ התוא הקיסעמ הניא וז הלאש -- ךכ רחא -- !ךכ

 הצק הינפל ןכש ,הז עגרב הירחא תונעל הנכומ הניא םגו

 .התויח תיבמ תקתנתמ איה רפסמ תועיספ דועב .סירטירה לובג

 דציכ : המצע לע ההימת הנח .ותאצי רבכ -- התרוה רדח תא

 רחואמ אל ןיידעש אלא ? ךכל הבל תא המש אלש רבדה עריא
 הוושמ הנח .הירחאמ הטמיסה תא הליטה רבכש י"פעא ,ידמ

 אלש איה האריתמ לבא ...היניע דגנל המא לש התומד תא

 ינפל הדימעה ןכל ,היטרפ לכל החור יניעב התוארל קיפסת

 ,תסנוכמ הבכשמ לע התיה הבוכש :םינורחאה הימי תא היניע

 ריכעהש ההכ ןמגרא עבצמ תסכה ךותב ,וילותחב קוניתכ

 הידירשב ומתסנו הטרמתנש ,תפטעמ ןיאבו םימיו שומיש בורמ

 המא תא התארשמ .םהיתויגוגזמ וחפקתנש תונולחה ירוח

 הפפאש תודידבה לע םיגלדמו הירוהרה ויה םיצפקמ ,התטמב
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 ,הל רצב התוארל אל ידכ ,יוד שרע לע הבכש ימיב המא תא
 םיבולעה הייח תא הקבשש רחאל םיעגרב הלצא הודימעיו
 הנח לש היתויכב ...הלש הדיחיה ,התב הנחל ,הל םיפוחסהו
 ןייד ךורב,, ישחל .המלועל הכלה המאש תונכשל תוא ונתנ
 םימתש ,תומשנ ריזחמ לש וכרד יקידצמ יתפש ובבוד "תמאה
 רומאכ ,יהשלכ החנא אצוה ילבל -- טפשמו קדצ ולעופו וכרד
 הוצמ םייקל םמצע ןידדצמו .."הנענ שפנל השענ הקדצ,,
 םלועל ול תמייק ןרקהו הזה םלועב םהיתוריפ לכוא םדאש,
 תופוטע םישנ .עמשיהל ךירצש םוקמב עמשנ לוקה ."אבה
 .הרדחל וז רחא וזב וסנכנ רמצ-ירדוס תויושעו תוחפטמ
 תלדה ירוחאמ ואיצוה שמשה קחציש שרקה לע הרהט הל ושע
 הואיצוה םימומד .תרטפנה תיבל ואיבהו תסנכה תיבל הסינכבש
 ורואמ ...םימלוע תחוגמל הואיבהו רהל הילעה ,הטמה יאשונ
 התוא קתינ -- ברה לש ותיב ןולחב ריאהו קלדוהש רג לש
 ...המא לצאמ

 טבמב הפיקמו לאמש דצל היתובשחמ תא תוררוג היניע

 אל הפמ םג .ותוא םיבבוסה םינינבהו יברה תיב תא ףוטח

 ותחפשמו יברה .היפכ ץפחכ וב שעתו הידי תוצירח תא הענמ

 וליפאו .םימיה רבכשמ ודוה הנפ ,ןמזמ הז והושטנש הלודגה

 ודוהמ,, ,ורדה אב אל ,ויבא תיבב דובכ ןוכשל רוכבה ונב םע =

 הירוהרה תא הנח תרטופ הלק החנאב ."ודוה לכ אלו --

 תדוקנמו ונממ המצע תקלסמו הז תיבב תונעלו תוגהלמ

 קותינ ילבח אלל -- סירטירה ,התדלומ לבח לש לובגה
 .םידחוימ

 תשלש לע סאג-סיברב המצע תא האור איה עתפל

 קיתע ,ןוילעה תסנכה תיב דע ךשומה ןימימ הז :ויפינס

 ךורב-לסוי םיחאה ,ןיידה ןושרג 'ר לש םהיתב לע ןימויה

 ותיב -- הלאמשמ .ראשה לכו "קרעט,,הו לגיופ בייל ,לשריהו

 רזייל לואשו לארשי ושרויו םיסכנה ריתע ץמייטש ריאמ לש

 םהיתוטמל ןישק -- אוה -- םיינעל םיקלחמ ויהש ונתח

 םהיתורידקל בלח ירבד ותשא -- איהו םיקרחתמו םיקרפתמה

 טייחה םייח לש ולומו דמלמה לאוי לש ותיב ירה .תוממושה

 הררמיז-הרגניז םרט "רגניז,, תנוכמש) טחמב תופילח רפתש

 ? הנטקה ותשאו ךוראה דמלמה לש ןתיב ןכיהו (ותכאלמ תיבב

 לאומש םיקוורה םיחאה לש םתלחנ לבח -- ןורחא ןורחאו

 םיבוטה ,וללה םיתבל רושקה לכב היתונורכז ? ס'ןמחנ המלשו

 אלא התוא םיהשמ םניאו םיכלוהו םישילקמ םיבוט תוחפהו

 הלעמ עתפל .הז בוחר לש ךוראה קלחה תארקל הכוליה ידכ

 לש "האמוט,,ה תא תוארל אל ידכ הנינפ לעמ התחפטמ אוה

 םהיתב אל .השודק הבשחמ תנועט העשב חלגה שוטרוב

 לשו היננח לש וללה אלו ןימימ ץמייטש רזול ישרוי לש

 רתי אל ףאו ,התוא םיבכעמ לאמשמ לידנמ ילתפנ 'ר טחושה

 הדגנל ךרדה טרי יכ ,בוחרה ירבע ינשמש םהיבשותו םיתבה

 ישארה הבוחרל "ךפשנ,ה בוחרה) יברה בוחר הצקבש תיבל

 עשטלאמו השמ לש םתיב אוה ,ןימימ (הזכרמלו השרוב לש
 .תודעומ הינפ וילאו השפנ תמגמ םשלש ,ותשא

 השעמ ,הלוחה החומב תמקרנה הנח לש הלודגה התינכת

 םיברקו םיכלוהה הריבכ תועמשמ לעב לבא ימעפ"דח בר

 ןיומהו הדואמו השפנו הבל ירדח לכ תא םיאלממ ,םעוציב

 ליל ירחא ,רקובה תרומשא התואב םהל םינותג היגיגה

 ריאמ ,ישש םויל המוקמ הנפת טעמ דועש ,םידודנו םירומיש

 ותואל ההימכו תברקתמ איהש לככ .וגלש רוחצב קיהבמו

 תושענ ןכ ,םייומס םיטוח יפלאב הכשומו הבחוסה ,תיב

 ידכ -- םטיאהל הסנמ איה .תולשחנ הידעצו תולשוכ הילגר
 וללה תוגרדמה .הצפח-תיבל תוליבומה תוגרדמה תא םננוכל

 םא עדוי םשה -- םינש הזמ עובש ידמ ןהילע הליפעהש

 ..תחא םעפ קר ולו -- םעפה םהב תולעל חכ יד רוזאת

 הילגר תא דיעמי אל םולכ ,ןהילע שורפה חרקהו !חלצתה

 םינשש המוחשה תלדה לא עיגהלמ הנממ ענמיו תושושתה
 -- התחידהו התקרימ ,םיחתורבו םיננוצב התוא הפטש תובר
 אלכית םא ,החתפב אובל הנמזתו תאזה םעפב הינפב התפיתה
 ! ? התרבג בל תוחישקב ,הדעב

 התולחב התטמ לע התלע םרטב דוע ,םינורחאה תועובשב

 ,םויה דע ,םיבר םימי הילא התוא קתיר רשא הילוח תא

 תושעל התיבל הסנכיהב ןוצר יא ינמיס תוארהל הליחתה

 רמול ךירצ ןיאו ,הינפ לע ולע וגרתשנ תונבצע יווקו ,התכאלמ

 שקיב ימ -- תרמואכ ,הלש "יתרבג ,בוט רקוב,(ל התנע אלש

 הצפק הנקזש ךליגב תותרשמ ?!יתיב תפצר סומר ךממ תאז

 תוריבגה תיבמ ןהילגר תא תוריקומ ,ןהמ רס ןחוכו ןהילע

 תדוקפ ,ןתדוקפ תע תורמושו ןתולד ןועמב ןמצע תא תואלוכו

 םעמוש רשבב םיכתוחה הלאכ םיפירח םירבד םנמא ..םדא לכ

 קרו הנח לש התרבג יפמ ואצי אלו עשטלאמ יתפש ולעה אל

 םתניששמו ,הינזאב םובבודו םרציש אוה ינלוחה הנוימד

 אל בוש -- םהילע רוזחלמ התפרה אלו המצעל םתשלישו

 םלישה והזה :המצע תא הלאש הבל רתסב .םעמשלמ הקספ

 ילמע לכמ יקלח הז ,הז תיבב יתייה הדורטש יתודרט לכ דעב

 ןיאש םימיל עיגהב םימלשמ ךכבה + וילעב רובע יתלמעש

 וזו תונמאנ וז "ךב ,ץפח יל ןיא,, םירמואש ,"ץפח םהב

 תשא ,הנאל תיב תא הנח הרבע הלאכ םירוהרהב !? הרכש

 ןעמל בטיה ףוטע ,המא תחפטמב הינפ תא הפטעב ,שריה םייח

 תאצלו רחשה ריעהל הכרדש ,וז תוצירח תשא הנארת אל
 .חלש הקדצה יכרדל

 ירמ תא הינפב ךופשל הלא םיעגרב הנכומ הניא הנח

 הנכתנש תיגכתב עוגפל הלולע תאז ןיעכ השיגפ .הבל

 תונוברדכ םירבדה .הברקב הלשבש השוחנה התטלחהבו

 הנניש ,הבל ירוהרה ךרד "המחל תנתונ, הינפב החיטהש

 ,הבלב תזעונ הבשחמ ואיבהו הילוחמ המוק םוימ הנח המצעל

 העמיק תמקנ -- היפנכב הרורצ המקנ תצקמש הבשחמ

 תלעותהו סומכה התמקנ דוס .המצעל בר קופיסו התרבגב

 השפנ יקמעמב הנח התא האשנו שיאל ותליג אלש הדצבש

 הלוכ השרוב תא ףיקהלו תולגתהל איה הדיתע ,הפוחסה

 רתסומו ןומט ודועש אלא .ותמצע אולמב רפסמ תועש דועב

 תא ףנוצה טפורמהו ןשוימה יכרותה רדוסה קיחב ןופצו

 -תיב-תכוס .יברה בוחר תאפל תברקתמש הנוכרה תומדה

 הגוה הדועבו ,הדי לע תרבוע םוחנ חחפה לש ותכאלמ

 גרענו ףסכנה תיבל הכרדב תודמועה תוקלקלחה תוגרדמב

 ,הנהו -- הבירקו תכלוה איה הילאש הרטמל םינותנ היגיגהו
 תויהש אלל ע'צלמ לש החבטמ תלד לומ תבצינ ,הנח ,איה

 לע בוסית תלדהו -- לוענמה תופכב תזחוא איה םיסוסיהו

 תוחיר הגופס הקיעמ הליפא ...םינפב איה הנחו ...הדיצ

 םילבקמ -- לשובמו קולש ,אנו ילצ ,םינוגיטו תויפא : םםילכאמ
 לכ הנחל תוריהנ וז הסוחד הכישחב .רדחב וניא שיא .הינפ תא

 תודיבכה היניעב איה תשלוב .וב יוצמהו השענה ,רדחה תוניפ

 רדחל התדובעל האוב םוימ השפנ השקיב אלש רבד תשפחמו
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 תיוז ןרקב הנותנה וז הטמ ,תשקבמ איה הטמה תא -- הז
 יהשלכ תופייע השיגרהב תיבה תרבג תבכוש הילעש חבטמה

 התארנ וז הטימ .היתרשמל תוארוה הביכש ךותמ הקליחו
 דעבמ םיננתסמה רחשה ימודמדב תולבלפמה הנח יניעל

 .תונולחה

 אל ישש םוי לש חבטמה תודמחמ הדמח -- רבד םוש

 -- תרתחמב בנגכ ,ןאכל האבש הנח לש הבל תמושת בסה

 תאשמלו ןהמ הלודג הדמח -- תייכשל הילגר תא הרישיה איה

 -- הגישהל הצפח תא וקזיחו הנוצר תא ולשיחש השפנ
 םידגבהו םילכה .תרבגה לש החבטמ תיבב תחנומה הטימה איה

 הבוכש המצע תא תאצומ הנחו תחא הכישמב ורסוה הילעש
 םצעב והמ המצעל הנח הריהבה זא קר עשטלאמ לש התטימב

 השומימב ליחתהל החילצהו הניכהו התגהש הלודגה תינכתה

 םירישע תיבב תויחל התכז אל םא :היטרפ לכל העש התוא

 ...םיריבג תטימב התמשנ תא חפית תוחפל --
 הילגר תטשופ ,המא לש התחפטמב תלברכתמ הנחו

 הבחורל החוור תחנאב הידי תחלושו הטימה ךרואל תחנב

 םירפרפמה ,הווג ירוצי לכב חתמתמה ןוילע גונעת תשגרהו

 :היתפש לע ףחרמ גונעו קד לומלמו ןורחאה םרופרפ תא

 הינפ לע תכסנתמ רשוא תקחשו ...הרקי אמא ,יל בוט המכ

 .רקובה ריאה ...המחה ץנה םע ךעוד רהס ןורויחב םירחוזה

 -- תבשל הנכהה תכאלמ ,התכאלמל עשטלאמ הסנכנ חבטמל

 תלטומ המימי םימימ התתרשמ ,הטושה הנח :התכיה המהדתו

 וררועו רדחב ומערש תוחירצו תוקעצ .םייח חור אלל התטימב

 תא התאצב תוצוחב החליפש סמחה תעווש ,התיב ירג תא

 תומ התמש הנח לש החור תא ובישה אל -- החבטמ חתפ

 חורב הטושה הנח תוזחל הקימעה .םידיגנ תיבב םירשי

 יבגל ברק, :י"שר רמוא ךאיה .הזמ רבעמל םג התויטש

 תטמיסל האלהמ בחסית םילד תב הנח -- "ןהדיאו אניהד

 יכירכתב םיינע תרובק רבקית אלו (תורבקה תיב) "קונעידיפ,,ה

 התומ רבד עדוויהב .התומב הל ושע לודג דובכ יכ ,הליהקה

 השרוב לכ השער השמ ריבגה תיבב הטושה הנח לש יטמרדה

 םייח ליוולעוו לש והשעמ .םדא בורמ המה הזכרמו הלוכ

 : היתובוחרב זירכהש ,הוצמ לש חתנב אוה ףא ותוצרב ,שריה

 דסחה תא ול ושעו ואצ ומוק -- השרובב הוצמ תמו,

 תיבב דחא ידוהי ףא רייתשנ אל יכ ,רתוימ היה -- "ןורחאה

 שפנ ,השא םע דסח לומגל(ו ותונרקס תא עיבשהל) אב לכהו

 תונכב לודג לווע הל השענש ררבתנו ,הטושל הובשחש הבולע

 איה הלוכי תאז הריהזמ תינכתמ ירהש ,הז ראותב התוא

 .תמכוחמ המכח בשחיהל
 דומעל היה ךירצש הרהטה ףד : התינכתב החילצה הנח

 -- סירטירב םש ,שע יבוקנ םיצעמ יונב יוטנ לתוכל ןעשנ

 הטונ ,ונבולב קיהבמ דיסב תודוס םינבא ריקל דמחנ דמע

 לש התמקנ םג .ריבגה תיבב הנח תא וילע ולעיש ןיתממו

 ארבח,,ב וזריז ,היה תבש ברעו ליאוה :הקופיס לע האב הנח

 -- רקיעהו לודג םויה דועב םלוע תוחונמל האיבהל "אשידק

 ,ונממ ועבתו .מ םע ןובשח הרבחל ,םרב .תיבה ןמ האיצוהל

 תונעטה ..ותעשב םהרבא תאמ יתחה ןורפע ,לידבהלכ

 השפנ הקשח הנחש םתמשא הז המו ,םתמ וניא תמהש

 רובע םלשל םה םיבייח ןכלה -- םתטמב אקווד עווגל םותל

 אשידק ארבח ירבח לש םהינזאל וסנכנ אל ולא תונעט -- הז

 תא קלסל וחיטבה חטבהו א"וצי השרוב אשידק אליהקד

 די דירוה .מ ..'א םויב בושלו רוזחלו השעמהמ םהידי

 ידיל רבוע ףסכ םשמ אצויו וליעמ-יסיכ תיתחתל תדעור

 התאר אל תאזכ היול .וילע ותש רשא לככ הרבחה-ירבח

 דובכב הגח תא לשלשש רחאלו ומצע םע ביטיה ,השרוב
 דובכב הנח תא לשלשיש רחאלו ומצע םע ביטיה ,השרוב

 ןוגה עבטמ םג לשליש ,המא רבק דיל הרכ רשא הרבקל

 -- היניע לע המדא יסרחמ סרח םש רשאכ .,ותייזח סיכל

 לעמ רס אל דוע הנח לש היפ לע חרזש ךויחה הנהו האר

 לבא ,הנחב םייקתנ אל -- "חצנל תוומה עליב,, ,ןכא ...הינפ

 יםינפ לכ לעמ העמד 'ה החמו,, :קוספה לש ינשה ותיצחמ
 ...הב םייקתנ (הנח ינפ)

 ותוחאו ךונייה

 הסורטיקה רוזיאב תוחנאל םריאשה םהירוהש תוחאו חא

 ךונייה חאה םש .לכ רסחו לדו קיר דחא רדח לעב תיבב וררוגתה
 עצלאמ התיה  הלכשב תרגפמו הפ-תדבכ .עצלאמ תוחאה

 'ר תיבב התריש הימי לכ .הילע ותחינ "םימש תונתמ,, דועו

 תצקמש ,תונמחד ללגב וא לוצינ ךותמ םא ,רגרבצריו לרעב

 החפשמל הרשק ,ןזואל הפמ אלא וליג אלש ,החפשמ תברק

 הלביק אל ,הרועל הלב הלמשו היפו רצ םחלמ ץוח פ"כע . .וז
 .הילעבמ

 הטוש רמולכ ,"טומ,, ראותהש םשוגמו סג םדא -- ךונייה

 ח"ע ותונציל ןכש ,קדצב אל תצקו (ותוחאלו) ול קבדוה

 םימסק ישעמ המכ י"ע סנרפתהל ךרד תאיצמו םיריבגה
 ונהנ ןוילעה קלחב םיבשויה .ךפהה תא וחיכוה קוחצ יררועמ

 העברא יל םירוכז .םהילע החדבתנ םתעדו ולש "םיצנוק,,ה ןמ

 לע בוכר קוחשו יוהד רדניליצ-עבוכ (א :ולש םילולעתה ןמ

 ךליאו ךליא והעינהו והדיקרה וחצמ רוע-ירירש חכבו ושאר

 .(תוטיגוירמה השעמכ) ונוצרל ותזיזמ תרתוסמ די וליאכ

 מ"ס 20-כ ודגב סיכב היה יוצמ הבעו דולח רמסמ (ב

 םלש ואיצוהו ושאר הצק דע ומטוח יריחנב היה ץעונ ,וכרא

 לותיפו שוקיעל תונמאה תא ךונייה חקל ןכיהמ .עגפנ אל ופאו

 רמסמה תא טיו הייטהב יקב היה ילוא .תעדל השק -- ףוצרפה

 .הפה ללחל ףאה ןמ בברתשמו שלפתמה רונצל

 תימימוטנפ העונת השעו וילגר לע היה בשיתמ (ג

 הרבכב תרבכמ (ךונייה לש ויבוע תדמכ) הנמש השא הניגפמה

 םיעונעינהו תועונתה ויה הז עפומב לותיהה .החמק תא הפנמו

 דחוימב ומשבתה הז קוחצמ .ךליאו ךליא וירוחא לש םיימתירה

 האור ןהמ תחא לכו תועמדל דע וקוחשמ וגגומתהו םישנה

 .ךונייה לש המודמה ותרבכב תרבכנ המצע תא התיה
 רוחא יבוברשו הפו ףא-יקומיעו תויועהו םייוקיח דועו (ד

 ןתחישו ןתדובעב םישנ םיגיצמה דוקדקו עורז ףוריטו םדקו
 ןושל השק יכ ,םירבדו רמוא ןיאב לכהו -- וז לע וז ןהילכורבו

 .וירביא תענהבו ףוגה תועונתב רבידו היה
 תדערהב וגעל ךופשיו סח אל םידגנה דובכ לע םג

 הרוגא ןתונ -- םיינעל הקדצה תוטורפ תא ןתתב םהידי

 םינושמ םילולעתב .הנמיה הנטק תחאב הפילחמו הריזחמו

 עשעישו ולש יתונמאה 'זאטרופירה תא ךונייה אלימ וללהכ

 המורא תחפטמ טמש "הגצה,ה ףוסב .םיפוצ תצקמ םהב

 העונתב זמרו ןחלושה יבג לע הנסרפיו ודגב ףנכמ ההוהדו

 ימ הסינכ ימד ומליש םיחדבתמה .הילע והשמ חינהל הקיחצמ
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 לרפ וא ץע ירפ ,םחל תסורפכ ,הטורפ הושב ימו הטורפב
 .המדא

 ,הסורטיקבש תואטמיסה תחאב היה יובח ותיבש י"פעא

 דחאב והאצמ -- םינגו םיחישו םיצע ןיב םיתב שוג ןיב עולב

 אובל הברקתה ותעש ,תוירבה י"ע שקבתמ וניאש הז םימיה
 .שרל רישע ןיב םילפמ םניאש ןירוסיה םהו הינפל חולש ךאלמו

 לרזג ןיב בשיו ותטמ לע הלע ,אלמ קותישב הקל ךונייה

 ושביתנש תוסורפ ,ולש "ררונוה,,המ רבצו סניכש ולש םחלה

 םהיניב ןוונתה ךונייה ,הטמה ינפ לע םירוזפ וללוגתהו ושפעתנו

 תובר םימעפ .לכאיי אל רשא לכאמ לכמ ףקומ אוהשכ עווגו

 תועסמל ותאצ תועשב וינכשבש םינרקסה ורדח ךותל "וצרפ,,

 האלמ ותטמ תא ואצמו תיבהמ ורדעיה תא ולצינ ,ויתועפוה

 יקדסמ ודריגש קצבמ תויושע תויגמחלו הלחו םחל תוסורפ

 דועו תבשה תולחל םיינעה תנמ -- התקרה רחאל הבירעה

 גהונ .בקרו שבוע ידוקינ םידוקנו םישקונ םלוכ ,לכאמ ירבד

 יצצקמ .ןשיתיש שדחה תא ריאשהלו ןשיה תא לוכאל היה

 םרעבל וגהנ םינכשהש אלא ,חספב וליפא דרפנ אל ולש םחלה

 !!םיבנג : קעצמו דמוע היה אוהו
 הליכא ,ויעמבש ןוזמב ךרבתנ אל וימימש וילע םירפסמ

 העדי אלש הקקושה ונטב תא ועיבשה אל יתבר הלילז ,הסג

 .ויברקב החלתשנ הראמה -- התואלמל הברהש לככו ,העבש

 םוהתכ ויפ רעפ -- ןובאיתהו וימי לכל וב קבד חצנ ןובער
 תקעוצה "לואשכ החותפ הביק,מ םירבדמ וליחתהו הבר

 העיגה ךונייה ינזאלו םויה יהיו .בה-בה :הקולעה תונבכ

 םילכוא ,רריטסירק ילהיעשי יברה לש ורצחבש העומשה

 ונממ אצוי ,בלככ בער ותיב לא אבהו המלש תדועסכ הדועס

 ןכיהו ךונייה ןכיה -- אלא .עובש אבלכ-ןב ימיבכ שממ ,עבש

 ! ? יברה
 םוקמל ,תעדה תסיהב ,ךונייה עיגיו םימיה דחאב הנהו

 לחה -- וינפל היורכ הריכ הארשמ .ושפנ הבאת וילאש

 ויתותסלו םסוכו ץצומ ,סגונו םסרכמ ,עלובו סעול : ותדובעב

 תמקה תנחטבש דבה תיב תורוק יתשכ דריו הלע תוצפוק

 הנמ ,תונחוט וינשו תועתונ ויתועתלמ .ןייטש רזייל 'ר לש

 ויבואכמו וברקב תורקרקמ וליחתה ויעמ עתפלו הנמ רחא

 לתפנה ךונייה ,אוהו ץצופתיהל הבשיח ונטבו ןהב תוכתוח

 ילהיעשי יבר עמש .ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ולוק וירוסיב

 תא הכותל סינכהלו המח איטבמא ןיכהלו םימ חיתרהל הויצו

 תא וככירו -- וסרכב ופצרק םימה .ויערכו וברק לע ,ךונייה

 והירהו -- הנכס ללכב אצי ךונייהו -- הב ןומטה רצואה
 וירעש חתפ ונורג ,הלילזה ןויסינב דומעל דוע ןמוזמו ןכומ
 וכותל םימלענ ןחלושה לע םיחנומה םילכאמהו הרועפ םונהיגכ

 לג םא יתלב ןוזמהמ רייתשנ אלו וברק לא ואב יכ עדונ אלו

 .תומצע לש =
 רשפא ,רחא חסונב הלילזה השעמ תא םירפסמ שי

 ונובאתו םויה יהיו ,םיכרד יתשב הנשנו רזח הרקמהש

 לכאמב תוארל ושפנ הקשח וילע רבג ךוניה לש

 אל םתודיגנ -- השרוב יריבגש תמחמו .םידיגנ לש םנחלוש

 רתויב םסרופמה דיגנל וילגר והואשנ ,וילע תינמיהמ התיה

 ריבגו דיסח ,רעבע לדיא ר -- אוהו שרומרמב םהה םימיב

 התלע המלש תדועס העומשה יפמש ,ביקשטיבב בשויה ןבדנו

 - םיסנ השעמ -- ואצמ -- תיבל סנכנשמ .ונחלוש לע

 ירוריפ ררופ :רתויב וילע ביבחה לכאמ, ,ולכאמו לוכאל בשוי
 ותגימזה תיבה תלעב .(ןקארבנייא) חתור בלח ךותל הלח

 המ :אובל הרחאתנ אל ותבושת .לוכאל ונוצרב המ והלאשתו
 הלחו בלח אלמ ריס וינפל שגוה דימ .תיבה לעב לכואש

 הלחת .הלחה ותדובעו וילוורש תא לישפה ךונייה .המלש

 לש לגל הכפה רפסמ םיעגר ךותש ,הלחה לע הריזגה האצי

 תושיחב המכ שחב ,ריסה ךותב רשי םעיבטהש ,םירוריפ
 ועמשנ תוסיגנו תוסיעל ,תויתשו תועימג :הכאלמל שגינו

 תא ףילחה ריסבש ןכותהו םיבר םיעגר ואצי אל ,רדחב

 וברק לא ואוביו הרידקהמ ומלענ בלחהו הלחה ,ומוקמ

 ופא תעיזו ,וינש ןיב הנדוע הלחה .וברק לע ואב יכ עדונו

 שקיב אל ךונייהש םיעמהו ברקהו ,וחצמ לעמ הברח םרט

 וליחתה וינפל ובירקהש הרובכה תטילקל םתמכסה תא

 / הצרפנו טעמכ וסרכו -- / הצרמנה םתודגנתה תא םיעיבמ

 / אצמ הצע לדיא יברש אלא / הצרחנו הלכ תפות שאמ
 תאז לכבו / אצי ונממ אפרמו / הצפ קיק ןמש קובקב יפ
 עריאש המו / הצמו ץמח לוכאל ןכומ יהיו / הצק אל ושפנ

 תא / ריעה וא רפכה ביקשטיבבו /  ריטסירקב ךונייהל
 םתלחתש / םירמתה םע אתידבמופב // ריכזמ אלועב רופיסה

 -םירזג -- וטבמו / םירעצמ םה הלילבו / םירמ םפוסו שבד

 / םיחספ תכסמב רמאנכ / םיכתחל םיכתחנ ןיקדה / םירזג

 יצחו ןחלושהמ וידי תא קליס אלש ךונייה לש ורופיס והז

 / םידיגנב אנקת לא / םידצב לכשה רסומו ודיב ותואת

 ךונייה ירבד / םידימתה םהיבאכבו /  םידיזנה ילכאמבו

 / .םידיזמה םילכואל / םידיעמ

, 





 תוטודקנאו תוריטס
 השרובב ןתדילש

 תוישעמ ירופיס
 השרובב ושחרתהש
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 הלע :אל םלועמו ,םירלסרבה ויה םיבוטו םיטושפ םישנא

 לבא ,םיימעפ אלא -- השרנבב ורפס -- םהיפמ הלעמל םלוק
 םגב םע הנושאר םעפ -- םתיב חתפמ האצי אל הבירמה
 זא ףעיסומל דדנו םירוהה תיבב ראשהל בריסש ,םדיחי
 ומישת לא,, םרמאב וניתובא וקדצש יתעדי התע : לחר הרמא
 תלשלשמ התיה ךליאו םוי ותואמ ."םכיצלח יאצויב םכחטבמ
 -ליה לע ךומסל ןיא,,ש הקמנב ,קמזופ ךותל הטורפ םוי :ידמ
 הבשחממו ...ךרבק לע הבצמ וביציש עקתי ידיל ימו -- "םיד
 אֶל ליטומ הלעבל) המצעל הבצמ הנימזהו הדמע :השעמל
 הבצמו םירועג תשא וארו ואצ : קוחצמ לתפתה אוה יכ הניכה
 ןפודל הנועש איהשכ ,לחרל התכיח תאז ןבא (...היתושארמל

 ,הנש םיעבשל בורק ,השרובב ינשה ןימלעה תיבב להואה
 המק -- היתחת ןמטיהלו אובל תזפחנ הניא לחרש התארשמו

 ןיאו ררופתהל הליחתה ונייהד ,הרפעל רוזחל הטילחהו
 בכשמ שמישש זגראב ויה םיחנומ היכירכתש רמול ךירצ
 < ...ס'דוד םהרבא עגייפל

 יכ הביתה ןויבחב תודידב ועדי אל וללה "תודומחה,, ידגב | =
 "םישפשפ,, ןירוקש םודא עבצמ תונטק תוירב .ינימ-םהל :וחרא
 ליחבמו ליהבמ הזחמ .םהירפת-יוגחבו םהילפקב  ןנכתשהש

 תא האיצוהב הינכש יניעל תבש ברע לָכ לחר הָכְרע דחאכ
 הנהנש ימ היה לבא ...רורוויאל הצוחה הלחלחה "תבורדרג,,
 םבל וביטיה םינכשה יתב תופוע :תאז העיווזמ הגוצתמ
 םהיקפזשכ ואציו תולולגה תא עולבכ םועלביו לעוגה ישחרמב
 . .הז תיבל ואבוה הנקז תעל ..םוקמ ספא דע םיאלוממ

 םהל ולמגיו םהירוענ דסח תא םהל ורכז השרוב ישנא

 ,רגרבצריו ס'רזול לאיחי 'ר לש ויתונב הלא ויה .םהישעמכ
 -דרמו בלה תובוט ויתונבל הרוהו םיעובקה םהיחרואמ היהש

 םישישקה גוז תלכלכל גואדל הסירו לחרו הטיא הקדצה תופ

 -רלסרב,,ה תנזהל הרבח הנגרוא ןתמזיב .רבד םהל רסחי לבל
 תחא לש החבטמ תרמזמ אלמ לס אשינ ומויב םוי ידמו ,"םיא
 םהינש .לחרו ליטומ רדחל ןוילעה קלחהמ תוינקדצה םישנה
 "טנירפ,,ל הנופה ןולחה דיל ותטמ אוה -- םהיתוטממ ודרי אל
 תועידי לבקמ ,בשו רבוע לכ תא רקוסו וכרד טיבמו הפוצ
 ,לוממש הנולחב הציצמ איהו ,הל ןריבעמו םהמ "תובושח,,

 ףיקהלמ ךועדו ךולה םיכלוהה היניע ינושיאמ ענמנש אלא
 ,הנולחל ךומסב םרוזה רהנה תא קבוחה ביהרמה ףונה תא
 תועבגהו םירההו ,ירפה יצעו האובתה בהזו םינגהו תודשהו
 .םברקב םישחורה ףנכה ילעבו המהבהו םדאה ,םהיתורעיו

 קיהבמה םרה סכרה תא תוארל הל תתמ היפעפע הילע ודבכ

 לכ ..."סורטיפ,, יורקה קנעה יקיקנב קחרה םש ,וחרק ןבולב

 וקחדנ השרובל םלוע ארוב קינעהש עבטה תוארמב רשועה

 הארת םהיצק ספא לבא -- לחר לש היניע אולמל ופפוטצנו

 "לוסעש,,ב איה תרכזנ .לילכ וחכ אל ןיידעש תוחולדה היניעב

 לכ םיקורי םיצע ינעוט םירה ןיב םש ץחלנה ,הירועג רפכ

 תורימז ירמזמ תופועו ,םימ יקנזמ תוניעמו ,הנשה תומי

 ץעכ ,שביה הפוג יצח תרבוש החנאו -- םהיפוצפצב םירחתמ

 ריש לש עטקו הנורג ךותמ תצרופ -- ותויח רוקממ רקענש

 (םילהת) "הנקז תעל ונכילשת לא, =

 םיארלסרבה

 רסחו םילמ לד ןומזפ לש דירש .היפמ טלמתמ ינמור-יממע
 אלמו רוסחמ לבוס ,ויבא תיבמ דרטנש ךלמ ןב לע ,םיגיגה
 :ןלהלדכ זרחנה -- םיאכנ

 'יאוו עינימד יש -- יארק טסופ א ועמ לוטאט,,
 "הבר יכ יוה יתרצו -- אבא היה רסיק,,

 םיארלסרבה לחרו ליטומל עריאש ארונ השעמ

 "ררמשל ךל וצי ויכאלמ יכה

 חכפהש רחאל ר"יפע -- תלהוצ חור הילע חונב םלוא
 הניאש המוי הקשמ ,ו"צ קזוח ,ש"י ל"צד ינש הנורג ךותל
 -- לוסעשב התבש ימימ דוע ול הניכסה ןכ יכ וילע תרתוומ
 ליטומ לשו הלש םירוענה ימימ םירופיסו היפ יחתפ םיחתפנ
 הדבכ המישנ תוחנאו ,השלחו הכר הפשב םיפטוש הלעב
 שלחנ,,ש ןורכזה תא ןנערל וא חור ףואשל םא ,םהב תועסתשמ
 .תונורכז תולעהלו הירבדכ "םינורחאה םימיב הלצא

 *ירחמ םמוי לכאמ תא םהל ןשיגהב תוריעצה תורוחבה

 הופיסה .םהימי ביבא הלאה םישנאה לע רבע ךיא תעדל תוש
 ךמתנה ,תובר םימעפ וילע תרזוח איהש לחר לע ביבחה
 לע רופסה אוה -- ליטומ דצמ תורעהו םינוקית י"ע ופטשב
 אל הזו ."תומדא ילע םיכאלמ ויה םיכלהמ, םהבש םימיה

 "יאבמ ףא םיכאלמה םתואו ,םה םהימיב אלא ,םימודק םימיב

 םוי : תרפסמה יפמ אצי ךרעב הככש רופיסה ירהו ויה םתיב
 שמשה ירהש ,הז םוי היה תצקמב בוטרו ןנוצו רדוק ותס
 האבחנ םרט ,לוסעש תא םמחל הצמאתהו םורד תאפל התטנש

 תיבב .ההגנ תא הפסאש התיה ףיסא שמש ,רהו רעי רתסב
 ,ונינש ידעלבמ תיבב שיא ןיא .םמעשמו קיעמ טקש ררש

 תוועמ ךויחב הריעמ איה -- ילש טישכתה -- ליטומו ינא
 ידכ ורבעל השאר הטמו ,ץבשה וזחאש ימכ תיועל המודה
 םייוגה םג ירהש ,אב ןיאו אצוי ןיא -- ערואמב ופתשל
 לא אובל ןיא יכ -- לחרו ליטומ תיבל אובל יתמיא םיעדוי
 םויש ןכל רמול יתחכש .םידעומב אלו תותבשב אל םנועמ

 וניאנשמ לכ לע -- הזכש בוט םויל יובאו יוא ...היה בוט
 ,השרובב ,םש הז םגיב היה הרות תחמש םוי -- אוהה גחכ גח
 הרות ירפס םיאשונ םירבג ,"תופקה,, םישוע ,ןוששו החמש
 םיקלוד תורנש םיחופתה ירוטע םהילגדב םיפפונמ םידליו

 .םהב םיעוקת
 תועדוי ןכניא יכו ,תאז םכל ירפסב ינא הלכס המכ ,יוה

 ,ילעב ליטומו ינא ,ונחנאו .יהמ הרות תחמש ינממ רתוי
 ינפמ ,ונעסנ אל ילתפנ 'ר לש ונינמל הכומסה ואביצל וליפא
 הלגעל ונילע אלש םעט המ תעדוי ינניא הזה םויה דע + המ

 םשא ימו ,הנש ידמ ונתושעכ ,השרובל אובל ורצחמ האציש
 דחא לכ לבא רבדה אצי 'המ יכ ,עדוי אל שיא -- ךכב
 הבירמה הליחתה הככו -- ינשה לע המשאה תא ליטה ונתאמ

 .הינשה
 תאש ,ונשפנ תדמח ,תורקי תונב ,ןכל רמול הכירצ יניא
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 אל בוט םוי דובכל ונוניכהש םימיעטהו םיבוטה םילכאמה
 לוגנרתמ קרמה .םייתרחמל אלו ותרחמל אלו ברעב אל ונלכא

 ;ףכ הצק וב עגנ אל -- קירומ ןמוש םורק הלעהש "הרפכה,
 תוקרי ראשו םושו לצב םע ץוצק רשב יאלוממ בורכה ילע

 דיל הז םירודסו םישיובמ םהל וחנ -- "סעצפילוה,, םיארקנה
 ןומלחש הרות תחמשה תלח ;רונתה .יתכריב ,םהיתוינבתב הז
 ילימרתמ. ואצוהש ,רוחשה יינינפו היתועלקמ תא ביהצה הציב
 המלכנ תערתשמ -- ןהינפ לע םיקוזב ןימושמושה יחמצ
 לצא הנקנש .ןייה ;ןהילע עצוב ןיאו תולחה תפמל תחתמ
 ;וילע ןישדקמ ןיאו תנצנצב םידאמ ,איצניפורפב לגיופ בייל
 םיקסיוש םהו) זוורבה רוע ילילבדב ןגוטמ לגע רשבמ ילצה

 לוגנרת לש ,וראוצ תא ןיפיקמ המדא יחופת יחלקש (ןווירג --
 ןינילבתהו תוקריהו חמקהו רשבה בטיממ אלמנש ודוה
 דרת יתמיא : הפצמו ןיתממה ,בטורה ילושחנב ותוא םיעיבטמו
 הנשדה גחה תליבט תא וב לובטתו הלחה תסורפ וכותל
 המיעטה הדובכה לכ םע הבחר תשחרמ .לכואה יפ לא שגותו

 וגנעתיו הולטיו ואוביש תלחיימ ,םייריכה ילגלג לע התופש
 ,שבדב חתורמה רזגהו .הילא בל םש שיא ןיא -- םשפנ ןשדב
 קותמה םריצב ולשבתנו רונתב ושביתנש ירדנ לכ יסגאו

 -יכעכו :,תוגועהו תוביבלו דבכה יחתנו תוקולשה םיציבהו
 ...בוהצה ןשבודהו םיפפכנה םיציבה

 ינימש תולילב לכאי רשא לכאמ לכ הנומו תרפוס לחרו

 תרכזנ -- הז לכו -- םהירחאלש םימיבו הרות תחמשו תרצע
 לכו ,הז לכו -- עוטקו שולח לוקב הרופיס תא הכישממו לחר
 ,םהב תעגונ די ןיא םיבירעה םילכאמהו םינדעמהו םימעטמה

 דע בוט םוי ברעמ -- בערמ תאצוי ונשפנ ליטומו ינא דועב
 תובוהא תונב הנלאשת םא ...וניפ לא אב אל לכוא גחה יאצומ
 ונאו ,תושמשה ןיב הבר אנעשוה :ןכתונעל יננה -- 1 עודמ
 הריכזה ,השרובל ונעסנ אל המ לשב הטטקה לש המוציעב

 .בוט םוי דובכל ויתולמש ףילחיו ךליש ול  יאדכש ליטומל
 יניא -- וננכש לש ותיבב עמשנ  לוקהו םיטטוקתמ ונדוע

 ונתיבל סנכנש -- ומלועל ךלה רבכש ,ומשב ארקל הצור

 בוט םוי הזיא .בוט םוי ידגב שבליש ליטומל תרמוא ידועב
 תושעל האב תאו ,שרגתהל םיכלוה םתא גחה ירחא -- םכילע

 ונעגה ןישוריג ידכ דע יכו ,ךירבד יל םיהומת ! ? בוט םוי ךל

 רומאבש ,ןידה אוה ךכ !לחר ,ןכ !1 וניניב ויהש ןודמה ירבדב
 '...לל תשדוקמ תא ירה,ה תא םתפוחל תחתמ הלכל ןתחה

 ,םולשב תויחל גוזה ינב םיכירצ -- קוספה םויס תא רכוז יניא
 םהל רוסאו הליבחה הדרפתנ -- בירב םיחתופ םהש עגרבו

 תכלל אלא ,םיאשר םניא וז םע הז רבדל וליפאו דחיב רודל

 ...שרגתהלו ברל רשי
 חירש היה רכינו ויתפש תא : קיל הארונה העדוהה תעשב

 םיריסהו תורדקה ןיב וטטוש ויניעו ,ופא לא אב םילכאמה
 אציו ונתוא בוזעיו -- וקור תא עלבו חואת ילכאמ םיאלמה
 הלבלבתנ ,ונשאר לע רידא םערכ ומלה וננכש ירבד .הצוחה

 אוה לק יכו -- לבאב םייורשכ ונראשנ ונינשו גחה תחמש

 דחיב םילהנמו ,ןב םידילומ ,םיאשינ השאו שיא : ןכיניעב
 םילכאמבו החמשבו הלפתב גחה ינפ תא לבקל םיננוכתמ ,קשמ

 -- םירשואמ החפשמ ייחל ץקה ץיקה םואתפו -- םיבירע

 תחא תיוזב יתבשי ינא .עיגה ,לחרו ליטומ ,םכמלוע ףוס

 רמולמ םיששוחו םיבער ונינש .חנאנו הינש תיוזב אוהו הכובו
 .ונילע רסאנ רובידה אלה -- םחל תפ ךבל דעס :וזל הז

 תובשחמב -- וירחאלש םויהו םירדוק םירוהרהב רבע הלילה
 תושעל ןאכ שי המ ,םחנמ ןיאו ךמוס ןיאו רזוע ןיאו ,תוגונ
 גחה רחאלש םויה רואיש דע תוכחלו םמוד בשיל רשאמ רתוי

 ךיא הארנו ,ונכרד תא ונל דיגי ברהו השרובל עסנו םוקנו --
 .רבד לופי

 -- עסנ דציכ :ונחומב תרקנמ הליחתה תפסונ הלאש
 םירוהרה :-ךותמ + תולגע יתשב רמולכ -- !דרפנב וא דחיב

 ;בוט םוי יאצומ ליל -- הלילה ונילע דרי םוצ ימי ינשו הלאכ
 ריוא ףואשל הצוחה םיאצוי ונא .ךרדל ןנוכתהלו ליחתהל שי

 םיבכוכ םיאלמתמ םילפאה םימשה :לכב הולשו טקש -- חצ
 המהבה :תמהנ לוק ,םיצעה ןיב תפחרמ הרירק חור ;םיצצונ
 ריואה ,ביבסמ תררתשמ הממד ,םיקתתשמ תופועה : תקירשו
 תא םיפרמו בערה תא םיגיפמה םיננערמ תוחיר ץיפמ חלה
 םיהשמ ונא .תומימת תוממי יתש ונבל לע הצברש הקעומה
 ונברקל םיעלובו םימשה תפכ תחת רפסמ תועש ונמצע תא

 תא ריהבמ עיקרה חרזמב .ללחב טשפש אלפנה ימדה תא
 ,תונליאה ישאר לע טשו הלוע אלמ חריו הב ףטעתהש ותליפא
 --- םהירחאו תולגעה ינומעפ לש םהיתולוק םיעקוב ברעממו
 .םישנא לש םאוב תא םירשבמה הלומהו שער

 -תמ םילכו המהבו םדא ,ונינזאב תולוע םיסוס תולהצמ
 ךולה :,האגו ךולה תכלוהה תישירח הימה לוקב דחי םידעוו

 תורימז בוריעש ,ןואשה לידגה ןכ -- הברקתהש לככו ,ברקו
 םה םידוהיה -- וכותמ םיעמשנ םינוגינו תורישו תוקעצו
 םייוג הסומע הלגע םא -- הליל ןושיאב הלא ךרד ירבוע

 בטומ אלא -- יבלב קפס ץנצנ + םהיתשמ תאס תא ושידגהש
 -- העשה הכרא אל .ונממ םתעיגפ תא קיחרנו המינפ סנכינש

 הלגעה ינפדב תועוקתה תוקובאה רואמ ההגוה רצחה תכשחו
 םידוהי לש העיסו החוורל וחתפנ ונתיב תותלד .הב התנחש
 גח ירישו ,םשארל תופנצמו דבל יעבוכ ישובחו תוורפ יפוטע
 םע הלועו ףצ וננוהמת דועב .רדחה תא םיאלממ ,םהיפב
 תאצ זאמ תוטעמ הכ תועשב השרובמ םיחרואה לש םאוב
 םש יא "הרות תחמש ה תא וגגחש םא יכ תאז ןיא -- גחה

 -י .ךרדב

 םיאלמ | םדוע המ .םושמו / םילבאכ םייורש םתא עודמ

 םכיתןנושל ןיא םא ורבד / םילדב םידמוע םתא המל / םילכה

 ןכשה ירבדו הבירמה :השעמה לכ תא םהל יתרפיס ...! םילרע

 שאר השענו לאיחי 'ר םק זא .רבד יתדחיכ אל -- דועו
 םינוכנו ןכשה םכילא רביד תמא : רמאיו ותרמא אשיו םירבדמה

 טג הבירמ לכו ןישוריגכ -- הומכ -- הטטק לכ -- וירבד
 םתקקזנו וזל הז םתרסאנ םתטטוקתהש עגרבו ,איה ןירוטיפ
 יתש ךשמ םידורפ םתבשיש רחאמ ,ןדיד הרקמבש אלא .טגל

 השרובל עוסנמ םתא םירוטפו תדכ ןישרוגמ םתא -- תוממי
 ןיבל וניב תוצעיתה ירחאו ,יכדרמ ףסוי ןב לאיחי 'ר קסופ דכ --

 העדוה רסמו בש אוה -- ותלגעב ותא ועסנש םידוהיה רתי
 םכינש ינפ תרכהו ליאוה -- .ומעש ןידה תיב םעטמ הבושח
 תא שי םא םידרפנ ראשיהל םינכומ םכניאש םכב הנוע
 םכאיבהל :ונתצע איה תחא -- דחאתהלו בושל םכשפנ
 התאו ,הפוחה תא דימ דימענו -- ןיאושינה תירבב שדחמ

 אל .לארשיו השמ תדכ לחר תרמ השאה תא שדקת ליטומ

 תיבה רצחב ובצוה אילפמ ןוזפחבו הברה םיעגר ואצי

 תיעועשה תוכומס ןיבמ וטמשנש תואסנולכ ץע ידומע העברא

 -- הטמה לעמ ףלשנש ,ןינועבצ הסכמ חתמנ םהילעמו
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 הלע אל םלועמו ,םירלסרבה ויה םיבוטו םיטושפ םישנא

 לבא ,םיימעפ אלא -- השרובב ורפס -- םהיפמ הלעמל םלוק
 םנגב םע הנושאר םעפ -- םתיב חתפמ האצי אל הבירמה
 זא ףעיסומל דדנו םירוהה תיבב ראשהל בריסש ,םדיחי
 ומישת לא,, םרמאב וניתובא וקדצש יתעדי התע : לחר הרמא
 תלשלשמ התיה ךליאו םוי ותואמ ."םכיצלח יאצויב םכחטבמ

 -ליה לע ךומסל ןיא,ש הקמנב ,קמזופ ךותל הטורפ םוי ידמ
 הבשחממו ...ךרבק לע הבצמ וביציש עקתי ידיל ימו -- "םיד
 אל ליטומ הלעבל) המצעל הבצמ הנימזהו הדמע : השעמל
 הבצמו םירוענ תשא וארו ואצ :קוחצמ לתפתה אוה יכ הניכה
 ןפודל הנועש איהשכ ,לחרל התכיח תאז ןבא (...היתושארמל

 ,הנש םיעבשל בורק ,השרובב ינשה ןימלעה תיבב להואה
 המק -- היתחת ןמטיהלו אובל תזפחנ הניא לחרש התארשמו
 ןיאו ררופתהל הליחתה ונייהד ,הרפעל רוזחל הטילחהו

 בכשמ שמישש זגראב ויה םיחנומ היכירכתש רמול ךירצ
 = ...סדוד םהרבא עגייפל

 יכ הביתה ןויבחב תודידב ועדי אל וללה "תודומחה,, ידגב =
 י'םישפשפ,, ןירוקש םודא עבצמ תונטק תוירב .יניִמ-םהל וחרא

 ליחבמו ליהבמ הזחמ .םהירפת-יוגחבו םהילפקב. ונכתשהש
 תא האיצוהב הינכש יניעל תבש ברע לכ לחר הָכרַע דחאכ

 הנהנש ימ היה לבא ...רורוויאל הצוחה הלחלחה "תבורדרג,,

 םבל וביטיה םינכשה יתב תופוע :תאז העיווזמ הגוצתמ
 םהיקפזשכ ואציו תולולגה תא עולבכ םועלביו לעוגה ישחרמב
 . .הז תיבל ואבוה הנקז תעל ..םוקמ ספא דע םיאלוממ

 םהל ולמגיו םהירוענ דסח תא םהל ורכז השרוב ישנא
 ,רגרבצריו ס'רזול לאיחי 'ר לש ויתונב הלא ויה .םהישעמכ

 -דרמו בלה תובוט ויתונבל הרוהו םיעובקה םהיחרואמ היהש
 םישישקה גוז תלכלכל גואדל הסירו לחרו הטיא הקדצה תופ
 -רלסרב,,ה תנזהל הרבח הנגרוא ןתמזיב .רבד םהל רסחי לבל
 תחא לש החבטמ תרמזמ אלמ לס אשינ ומויב םוי ידמו ,"םיא
 םהינש .לחרו ליטומ רדחל ןוילעה קלחהמ תוינקדצה םישנה
 טנירפ,,ל הנופה ןולחה דיל ותטמ אוה -- םהיתוטממ ודרי אל

 תועידי לבקמ ,בשו רבוע לכ תא רקוסו וכרד טיבמו הפוצ
 ,לוממש הנולחב הציצמ איהו ,הל ןריבעמו םהמ "תובושח,,

 ףיקהלמ ךועדו ךולה םיכלוהה היניע ינושיאמ ענמנש אלא
 ,הנולחל ךומסב םרוזה רהנה תא קבוחה ביהרמה ףוגה תא
 תועבגהו םירההו ,ירפה יצעו האובתה בהזו םינגהו תודשהו

 .םברקב םישחורה ףנכה ילעבו המהבהו םדאה ,םהיתורעיו
 קיהבמה םרה סכרה תא תוארל הל תתמ היפעפע הילע ודבכ
 לכ ..."סורטיפ,, יורקה קנעה יקיקנב קחרה םש ,וחרק ןבולב
 וקחדנ השרובל םלוע ארוב קינעהש עבטה תוארמב רשועה

 הארת םהיצק ספא לבא -- לחר לש היניע אולמל ופפוטצנו
 "לוסעש,,ב איה תרכזנ .לילכ והכ אל ןיידעש תוחולדה היניעב

 לכ םיקורי םיצע ינעוט םירה ןיב םש ץחלנה ,הירוענ רפכ
 תורימז ירמזמ תופועו ,םימ יקנזמ תוניעמו ,הנשה תומי

 ץעכ ,שביה הפוג יצח תרבוש החנאו -- םהיפוצפצב םירחתמ

 ריש לש עטקו הנורג ךותמ תצרופ -- ותויח רוקממ רקענש

 (םילהת) י'הנקז תָעל ונכילשת לא, =

 םיארלסרבה

 רסחו םילמ לד ןומזפ לש דירש .היפמ טלמתמ ינמור-יממע
 אלמו רוסחמ לבוס ,ויבא תיבמ דרטנש ךלמ ןב לע ,םיגיגה
 :ןלהלדכ זרחנה --- םיאכנ

 "יאוו עינימד יש -- יארק טסופ א ועמ לוטאט,,

 "הבר יכ יוה יתרצו -- אבא היה רסיק,,

 םיארלסרבה לחרו ליטומל עריאש ארונ השעמ

 יךרמשל .ךל הוצי ויכאלמ יכה

 חכפהש רחאל ר"יפע -- תלהוצ חור הילע חונב םלוא

 הניאש המוי הקשמ ,ו"צ קזוח ,ש"י לצד ינש הנורג ךותל
 -- לוסעשב התבש ימימ דוע ול הניכסה ןכ יכ וילע תרתוומ
 ליטומ לשו חלש םירוענה ימימ םירופיסו היפ יחתפ םיחתפנ
 הדבכ המישג תוחנאו ,השלחו הכר הפשב םיפטוש הלעב
 שלחנ,,ש ןורכזה תא ןנערל וא חור ףואשל םא ,םהב תועסתשמ
 .תונורכז תולעהלו הירבדכ "םינורחאה םימיב הלצא

 "ירחמ םמוי לכאמ תא םהל ןשיגהב תוריעצה תורוחבה

 רופיסה .םהימי ביבא הלאה םישנאה לע רבע ךיא תעדל תוש
 ךמתנה ,תובר .םימעפ וילע תרזוח איהש לחר לע ביבחה

 לע-רופסה אוה -- ליטומ דצמ תורעהו םינוקית י"ע ופטשב
 אל הזו ."תומדא ילע םיכאלמ ויה םיכלהמ,, םהבש םימיה
 "יאבמ ףא םיכאלמה םתואו ,םה םהימיב אלא ,םימודק םימיב

 וי : תרפסמה יפמ אצי ךרעב הככש רופיסה ירהו ויה םתיב
 שמשה ירהש ,הז םוי היה תצקמב בוטרו ןנוצו רדוק ותס
 האבחנ םרט ,לוסעש תא םמחל הצמאתהו םורד תאפל התטנש

 תיבב .ההגנ תא הפסאש התיה ףיסא שמש ,רהו רעי רתסב
 ,ונינש ידעלבמ תיבב שיא ןיא .םמעשמו קיעמ טקש ררש

 תוועמ ךויחב הריעמ איה -- ילש טישכתה -- ליטומו ינא

 ידכ ורבעל השאר הטמו ,ץבשה וזחאש ימכ תיועל המודה
 םי"וגה םג ירהש ,אב ןיאו אצוי ןיא -- ערואמב ופתשל
 לא אובל ןיא יכ -- לחרו ליטומ תיבל אובל יתמיא םיעדוי
 םויש ןכל רמול יתחכש .םידעומב אלו תותבשב אל םנועמ
 וניאנשמ לכ לע -- הזכש בוט םויל יובאו יוא ...היה בוט
 ,השרובב ,םש הז םגיב היה הרות תחמש םוי -- אוהה גחכ גח
 הרות .ירפס םיאשונ םירבג ,"תופקה,, םישוע ,ןוששו החמש
 ו תורנש םיחופתה ירוטע םהילגדב םיפפונמ םידליו
 .םהב םיעוקת

 תועדוי ןכניא יכו ,תאז םכל ירפסב ינא הלכס המכ ,יוה
 ,ילעב ליטומו ינא ,ונחנאו .יהמ הרות תחמש ינממ רתוי
 ינפמ ,ונעסנ אל ילתפנ 'ר לש ונינמל הכומסה ואביצל וליפא
 הלגעל ונילע אלש םעט המ תעדוי ינניא הזח םויה דע 1 המ
 םשא ימו ,הנש ידמ ונתושעכ ,השרובל אובל ורצחמ האציש
 דחא לכ לבא רבדה אצי 'המ יכ ,עדוי אל שיא -- ךכב
 הבירמה הליחתה הככו -- ינשה לע המשאה תא ליטה ונתאמ

 .הינשה
 תאש ,ונשפנ תדמח ,תורקי תונב ,ןכל רמול הכירצ יניא
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 ץמייטש .א

 אבא תיבמ

 ץמייטש םשה רוקמ

 השרוב רפכב דלונ ץמיניטש ליכימ לאיחי 'ר .ל"'צז יבא
 ה"ע הטלז םמאו ץמניטש לארשי 'ר ויבאל שרומרמ זוחמ

 10 .תנשב ורגיה ידיבש תרוסמה יפל (1869) ט"כרת תנשב
 הארנכ םהש םיחא 5 איזערעט הירמ לש הנמזב היצילגמ

 .ץמניטש םשה תא ולביקו םיתתס החפשממ ויה
 אתמד ןושארה טחושה היהש ריאמ "ירמ | ישימח :רוד

 תיב םג היה יכ .רפכב שדחה .תורבקה תיבב 'ענמו ,השרוב

 .הקרוהוסב ןשי תורבק

 לכימ יר רפסמ םידחפ רופס

 ברה ;םוקמב ןיידה לצא םידומילב ךישמה ..הנותחה ירחא

 ל'ז .אָבֶאש ינהכוז .הלעמ הלעמ הלעו הרותב לדגו ,הילשמ 'ר
 יניפוא רופיס הפוקתה התואמ תעדה תוחידבב רפסמ היה

 .היה ךכ היהש השעמו .םוקמה ישנאלו הפוקתל
 לש קחרמב עלשזיצה רהנל רבעמ רג ה'לשמ 'ר ןיידה

 רק יפרוח לילב הנהו .אבא לש וירוגמ םוקממ רטמוליק

 .דומלל ןיידל תכלל גוהנ היה המכשהב 4 העשב ,לודג גלשו

 רופכה ,האילמב הריאה הנבלה ,ךרד רבוע ףא היה אל ץוחב

 ובר המ תניחבמ ל-א דובכ תא ורפיס םיבכוכהו וצצינ גלשהו
 וכלהש םיאלפ ירופיסו תונויערב עוקש ותויהב .'ה ךישעמ

 תסנכה תיבבש ,הדגאה דוחיבו ,םוקמב םידוהיה ןיב םהל

 'ר ר"ומדאה לש עימקה אצמנ שדוקה ןוראבש ,ןשונ ןשיה
 הרשע םייתש העשב םיעמוש ,עודיה בינעמירמ הלעדנמ

 אבא םואתפ הנהו ...הרותל םילועה םיתמ לש תולוק הלילב
 ,וירחא תפדור הרוחש הלותח האורו תינרוחא לכתסמ ליז

 ורבע תעבו ,וירחא ןבומכ הלותחהו ץורל ליחתה דחפ בורמו

 שיא תומד ןיעב ןיע האור ,ןשיה תסנכה תיב די לע הצירב

 תומדהו ,לוקב הליפת ללפתמ וליאכ ,ענענתמ ןבלב שובל

 םילימ למלמל ליחתה ענענתמו ךשמתמ תמ לש םיכירכתב שובל

 תאז לכב לבא ל"נה ןוימדה תא ונממ שרגל הצרו םינוש

 וירוחאמו ץורל ליחתה תומדה תא תוחוקפ םיינעב האור

 לש ותיבל עיגהשכ .םיכירכתב תמה וינפלו הרוחשה הלותחה

 לע בכש המיאו דחפ בורמ ףלעתהו תיבה ךותב לפנ ,ןיידה

 ,דאמ ולהבנ ריידה לש ותיב ינב .הרכה יוסוחב הפצירה
 המ םהל רפיס ררועתהשכו ,םירק םימ וילע ךופשל וליחתה

 תאש רתילו םינכשהמ םידוהי ןינמ ומע חקל ןיידה .הארש

 שובייל חחפה תא םג ומע חקל ,היהת אלש הרקמ לכ לע

 ,ומוקממ זז אל םיעור לקמ ילבש ןרבג ידוהי ,רענכלב רעד

 המכ קחרמב .תסנכה תיב םוקמל אבא םע דחי וכישמהו

 םיכירכתב םדא תומד אוה תומדהש תעדל וחכונ ,םירטמ
 וליחתה ,הרשע הנומש ללפתמ וליאכ עעונתמו דמוע ,םינבל

 ךייש ךנה םא שידייבו םילהת יקוספו ,לארשי עמש אורקל

 הכירצש המשנ ךנה םאו / ,םידרח תומוקמב ןוכשתו ךלת םידשל
 בושתש דע / םינופצ םיאובחמ ךילע םירזוג ונא / םינוקית,,
 רבגה שגינ זאו ,רזע אל רבד םוש לבא / ,םינדע ךתחונמל
 לכב הכמ ול שירוהו לקמה תא לטנ רענכעלב רעד שבייל

 ררבתנ הנהו .ויצחל דע ץווכתהו ,וילגר לע סרק תמהו ,וחוכ

 םע קולח ,הסיבכה ןיב החכש ץחרמה תיב לש השאהש
 אפקנ לודגה ןואפקבו הסיבכה לש לבחה לע םיכורא םיסנכמ
 ל'ז אבאו" .םולשב ומוקמ לע אב לכה ךכו .חורהמ ענענתהו

 םירזוח ונייה אלמלא ןושלה  הזב רופיסה תא םייסמ :היה
 םיכלוהו םיכשמנ: ויה םירופיסה זא ,רבדבש תמאה לע: חפנהל
 .הזה םויה דע

 ,ותוישיא .לש ולוכ לכ לע -9 לע דמלל אצי טרפהו
 ובלבו ליאוה ,םוקמל םדא ןיבו ,וריבחל םדא ןב ותוגהנתה

 םדאה םצע הארו,  תניחבמ יבאבש ,ובש םדאה םצע תרחנ
 המכ איבא ,"רחא וערזל ,היח שפנ ויצל "ןויצ ולצא הנבו
 .ותוישיא לע םירבד

 רחסמו רסומ יכרד

 ןב דלונ:.,.השרובמ .ץמניטש לכימ לאיחי ל"ז אבא עודיכ

 ותוא: ורידגהש יה"'ע: אטאלזו ץמניטש לארשי  'ר וירוהל דיחי
 ךוניחח .שרומרמ -זוחמ לכב םיסכנ ריתע יכה ידוהיה ,ּונמזב

 דמלמ לצא לביק ,ותנותח ירחא םינש המכל דע ותודלי רחשמ
 ךרדכ ,דמלמ רעד לעקעי 'ר םשב ,תיבב ורובע וקיזחהש דחוימ
 הרותה יכרד לע ךנוחו ,היריעה יריבג לש םנמזב גוהנה
 'ר לצא וידומילב ךישמה 17 ליגב הנותחה ירחא .האריהו

 ח''תל ותוא ובשחו םידומילב הכרב האר .ל"צז ןיידה הי'לשמ

 בא היה רבכש ירחא םימיל .הסריגמ המופ קספ אלש לודג

 עמש ,רמאו ,ל"ז לארשי 'ר אבסה וילא הנפ ,םידלי ינשל
 סכנה התא ילש שוכרה לכמ םנמא ,דמחנ םלע רקיה ינב

 ,ןמזל לבגומ םדא לכ ךרדש ךל עדת לבא ,ילש רקי יכה

 דומלל ךישמתש קקותשמו יביל לכב הצור יתייהש תורמלו
 ינא םגש ליאוהו ,הרוחס לכמ הרתס בוט יכ ,המשל הרות

 יתטלחה ןכל ...יח לכ ךרדב תכלל דעומה אובב םעפ ךרטצא

 לוהינב ,יתוקסיעב לופיטהו ןפוא תא תעדלו ריכהל ליחתתש
 ,ירחא ינבל ליחנהל יל ןתנ תי"ישהש ,לודגה שוכרהו קשמה

 רשא לכב ךיתכרבו,, םייקל ,הישעה םלועה תא דמלתשו
 ."השעת

 לוהינב היה גוהנ ,תוכוס ירחא ףיסא תעה ,השעו רמא
 ףדועה תאו ,יפרוחה לודיגל תומהבה תא ריאשהל ,ןיקת קשמ

 .הריכמל ,"זעלב שטלוב,, הצירטסיב ריעל יתנשה קושל חולשל
 םייתאמ ,ןאצ ףלאכ ךרעב ליכהש רדעהו ,ךרדל האצי הריישה

 םיולינה םישנאה םע דחי ,םייווכו םילגע ,םיחישו םיסוס ,רקב

 תא ותא חקל ,םייח בקעי 'ר קשמה להנמ םשארבו ,םהילא
 ארפושמ םיסוס ינשל המותר הלגעב ,ח"תה דיחיה ןב םלעה

 קחרמה .ךרדל ואצי ט"עשבו ,םיציפק יושע בשומב ,ארפושד

 םע םיימוי ךרד ,מ"ק 300 ךרעב היה הצירטסיבל השרובמ
 חונל רדעל תתלו קושל ברע תוגפל עיגהל םהילעו ,רדעה

 הריכמ םשל ,םיינעל םידמחנ ויהיש מ"ע םתוקשהלו םליכאהלו

 שגרב רפסמ היה ל"ז אבאש רופיסה ליחתמ ןאכו .הבוט
 .ברע תעל :ןמקלדכ תובהלתהבו

 ,ץסירטסיב ריעה ינפל קחרמ תועש שולש םייתעש ךרעב
 תא שקיב ל"ז אבאו ,קושל ךרדב ןטק רפכ תרבוע הריישהו

 החנמ ללפתהל לוכי אוהש תנמ לע רוצעל םייח בקעי 'ר

 בשחתהב לבא תולקב אל .רפכה לש תסנכה תיבב בירעמו

 .ורצע םהילע םיוולינה םע רדעהו םכסוה .תיבה לעב ןב םע
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 םיבכוכ תצבושמה םימשה תפכ תחת המקוה םינתח תפוחו

 לעממו .םיכייחמכ םיארנגה הבושמ יפעפעב םיזמורו םיהגוג

 = תחתמ םשו -- היחורפא לע םאכ הרוחצ הנבל תצבור םהל

 שיאה) הלכהו ןתחה םע דחי םישנא הרשע תוחכונב הפוחל
 תללכנ הלכהו רבדה ןוכנש חיטבה לאיחי ומצעל ארוקש
 וז תעבטב... ..הלכה לחר תא שדיק ןתחה ליטומ .(ןינמל
 הלילה תממד תא חלפמ םי"בוט לזמ, לש םערו -- "וגו

 ללה יריש (וירבחו לאיחי םהיניב וקליח תוכרבה עבש תא)

 גוזה תא םיוולמ הרות תחמשו בוט םויו תבש לש הרמזו

 .ותרוצ השדחתנש .םתיבל
 ךורעלו תואסכ רדסל וקיפסה דציכ ,םויה דע הניבמ יניא

 היהש המ לכ | הזכש ןוזפחב תופמב םתופחלו תונחלוש
 : תונחלושה לע הלעוה לכה -- תונוראבו הוזמבו תיבב ונל

 הדיקפת לבא הנתשנ אל היארמ -- הרות תחמשה תלח

 ןחלושה תא הראיפו -- "הנותחה תלח,ל ךפה ירהש הנתשנ

 ח"סרת תנש לש הרות תחמש יאצומב תולולכה לילב ךורעה

 םירבדה רתי ..םישימחה ינב לחר ותלכו ליטומ ןנד ןתחל

 ושמגש "םילרופ,ה יגד םיגדה :דחא דחא ומלענ םיבוטה

 ילע ;ןטב ירדח ודריו וזוגנ -- הזיזפה "הצירטסיב,,המ

 .התשנ ןייה ;העילבה תיב תא ואלמ -- םיאלוממה בורכה
 אל לגעה רשבמו תויגופסה הלחה תוסורפ ובטרנ בטורב

 הרבחה םע לאיחי םגו ; ול ךלה -- חרפ לכה -- הסרפ הראשנ

 ונדבל ליטומו ינא בושו ...ונניאו אצי -- ול ףעיו שיח זג ולש

 .תיבב

 תניתנב ונלצא הליחתה -- המתש הרותה תחמש ,לבא

 תא ונל וציו ונינעב הארש ,היידוהו חבש ,ךרבתי םשל הדות

 .ונשפנ תא וחמשיו ונבלמ הגאדה תא וריסיו ואוביש ויכאלמ

 ונל רמול יאדוב תוצור ןתא ,תורקיה לאיחי תונב ,לחרו הטיא

 ותואב בחרמל רצמה ןמ ונואיצוהש םה -- וירבחו ןכיבאש

 םירשעו האמל עיגנשכל ךכ הכזאש יאוולה --. םיאלפ ליל

 תומדב םיכאלמ ויה הלאש ,ליטומ םע דחי ןדע ןגל סנכיל הנש

 ...םישנא

 ינפ לע םיכאלמ םיכלהתמ ויה םינפל :יתרמא רשא אוה

 םנשי םא עדוי 'ה ,יתפשב אטחא לב ,םויה וליאו המדאה

 ון צא בו%ה ון ןייכ | .םימשב םיכאלמ ןיידע
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 .םירופ ירחא דימ ליחתה גחה תארקל תונכהה .תורומחו

 הקידבו דיוסמ יקנ תיבל הילעה ךרוצל ףתרמה תיבל הדיריה

 יחופת תאצוה ,ןיקדסבו ןירוחב ידוסי ןויקנו ץמח ירחא

 המדאהמ תרזחה תאצוה ,חספל דחוימה רובהמ המדאה

 תוצמה תייפא ,םינורזמב הפלחהל שקה האבה ,ןיידע תגלשומה
 ,הרקתב םיולת תוצמה לש לסהו ,ןושארה רוגתב הרומש

 תיישע 'וכו ,ןמושה תיישעו תופוע רשבה תרשכהו תטיחש

 ןילאוש תניחבמ ,גחה דובכל עבוכהו תושדחה םילענה םידגבה

 רהנה די לעש םימה תותקיש ...םוי 30 גחה תוכלהב ןישרודו

 תא ןתנ הז לכ ,םיקחרמל ךלה ולוקש קינארפה םע ,הלשזיצ

 טרפבו ,ללכב שרומרמב םירפכב הנגימב תדחוימה הריואה

 וצר וצא ףטו םישנ םישנא .חספ ינפל לש השרובב ונילצא

 לבא ,חספל תואצוה םיחקול הפיאמ תוגאדב ימ םיקוסע םלוכ

 ול רסחיש החפשמ וא שיא ראשי אל ח"וחש גאד ידוהי לכ

 תיבל ונילע ונחנאו ,לחוימה םויל ונעיגה .גחה יכרוצ תא

 לש הרומש תוצמ תיפא .הניפ לכב חספ לש חיר רדוסמ יוקנ

 לולצה ולוקב ללהה תא רמוגו רמא ל"ז אבאש .חספ ברע

 גח תארקל ךורע ןחלוש רדסה לילב הנהו ,ןטבב רדחשו
 תחא םיתרשמ 2 ויה ונלש תיבבש ינרכוז שפוחו תורחה
 לעב תב הידוהי הרוחב ,תיב תרזוע לושיבל לידבהלו ,היוג

 הכר ןושלב הילא שגינ ל"ז אבא חספ ברעב .םוקמב הלגע

 התיבה יכלת רדסה לילבש שקבמ ינא יתב רמאו ,תיהבאו

 אל תוריחה גחב הידוהי תבל םיאתמ אלש ,ךלש םירוהל

 תויהל ךל חנ רתויו הצור תאש עדוי ינא םנמא .הישפוח תויהל
 ךירצ ידוהי לכו 'וכו ולש בקב הצור םדא לבא ונתא ןאכ

 .ןירוח ןב ומצע תא שיגרהל

 אוה רדס לילבש ינרכוז ."םידבעל םידבע אלו ידבע,

 רדסה תא רמגו ,הבר תויטיאב השע רבד לכו רהמל אל בהא

 םיצורו םירהממ םידלי ליגרכ . .3--2 הלילה תועשב רחואמ

 תוליל המכ ךילרדניק ,רמול היה ליגר זאו ,רהמ רתוי רומגל

 ליל לכ ..םהמ תונהל השקבב יל ונת !דוע יל שי רדס

 םוי עד תניחבמ ,שפנה ןובשח תא ול תושעל גוהנ היה רדס

 .םשה תא דובעל תנמ לע תויחל ויעוגעגו ויפוסכ לכו .ךתומ

 העשל דע רדסה לש תוכיראמ ונינהנ םגו ונרתיו ונאש ןבומכ

 .תרחואמ
 ,ונריעב ןויצ יבהואו ידהוא ןיבמ דחא היה ל"ז אבא

 ,י"א המסיסב יחרזמ יריעצ ןוגרא תא ונדסיש תעב ונב ךמת

 השרובב ורקיבש ןמזב ."לארשי תרות פ"ע לארשי םעל

 לילב ונחלשל אב אוה ןודנולמ סייוו ברה םהיניב י"א יחילש
 ,ותרות תא ועמש השעמ ישנאו םידיסח 40 םע דחיו תבש

 םעטמ "בוקדיס תילע תא יתנגריאש ןמזב .ר"ומדא ומכ שממ

 יתדבעש ליעפה יתייה ינאו ,יקסנלימס לש םירכיאה תודחאתה

 םגו ל"ז בוקדיס רמ םע דחי םילועה תריחב םע ,לילו םוי

 לע ,הינלופ הינאל הילעו הצנטסנוקל דע הריישה תא יתיול

 הדירפה תעב טגיסל אב םגו ,םיכסה ל"ז אבא ,יטרפה ינובשה
 בוקדיס תשרפ לע .שרומרמ זוחממ םידוהי םיפלא תוחכונב

 יצפח זוחמל עיגהל יתיכז ברה ירעצל .דרפנבו דחוימב בותכא

 םוקמב עבש ראב לעתו ץראב ונירפהש תעב ,האושה ירחא קר

 .ךכל יתיכזש בוט יכ םשהל ודוהו ,השרוב

 אבא תיבמ םירופס דוע

 אל רפכב הלוח ףא ודעלבש רפכב אפורה היה אבא

 ותוא וליהבה לילו םמוי .רוקיבל ןומולוס .רדה תא ןימזה

 ןוגכ תוקבדמ תולחמ תעב ושפנ ןכיס אוהו ,םילוחל אובל

 יחילשש רמאו ךלה אוהו ,םיתבב וצרשש םיניכהו ,סופיטה

 תוקירדזה תא אבאל ןתנ רפכב חקורה ."ןיקוזינ ןניא הוצמ
 לש ותנחבהל וילע ךמסו ןומולוס .רד אפורה לש ורדעהב
 יתייה ינרכוז .הקירזה תא הקרזמב הלוחל קרז םגו ,הלחמה

 לארשי הידוה םטשב הלוחל אבא תא וליהבהש תעב ,דלי

 הפלעתה איהש ורמאו ,ןוילעה תסנכה תיבמ תבשב סרעזייל
 -הו ותילטב שבולמ ץר ל"ז אבאו ,התויחהל םילוכי אלו

 ךרוצ שיש רמאו הלוחה תיבל עיגהשכו ,ושאר לע למיירטש

 ,רונתה תא קילדהל היוג ירחא שפחל וצרו ,םימח םימ םמחל

 ,םימה תא וממיחו רורפגה ומצעב קילדהו טפנ שקיב אבא
 ,םיממוחמה םינידסה ךותב הלוחה תא ומש םינרבג המכו

 המשנההש הארנכ .התויחהל וחילצהו ,ןהב הלוחה תא וקרזו

 כ"חא התיח השאה .ונמזב וליעפה רבכ ,םויהד תיתוכאלמה

 ןקסע רותב ןייטצה .תונבו םינב ץראב הל שיו םינש הברה

 לדתשה שיא היה אלש םוקמבו סרפ לבקל ני'מע אלש ירוביצ

 אוה 1918--1914 הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב .שיאה תויהל

 חבטמ יטרפה ומובשח לע ץיבוביל המלש 'ר םע דחי ןגריא

 .חספל םידוהי םילייח תואמ המכ רובע ףולסירפ רהב רשכ

 םידגבל יארחאהו קלחמה היה אוה השרובב הפירשה תעב
  .םיפרשנה רובע םיכרצמהו

 ןוילעה תסנכה תיבב ףסומ לעבה

 ,קזח לוקו יכב לעב ,הרוהטו הכז תליפת התיה ותליפת

 'ר לש ותליפת תא חוכשל םילוכי אל םיאשרובה םויה דעו

 יתרבע 1950 תנשב הצרא יתילעש תעב ןינעמ .ץמניטש לכימ
 עיגה הליפתה עצמאב .תובוחרב ףסומ לעבכ הביתה ינפל

 ..םירבדה רשפ לע ויתלאששכו ,רומחה לע בוכר יאשרוב

 יננה יכ ילגר תכלל לוכי אלו ןקז ינא,, ,תומימתב יל הנע

 דוע יתיצר הביתה ינפל רבוע התאש יתעמשו ,קוחר רג

 חסונו ל"ז לכימ 'ר לש ותליפת תא עומשל םייחב םעפ

 ."יתאב ,וב ללפתהל ךישממ התא םג יאדובש הליפתה

 לש םבור בור טעמכ רפכב להומה היה ל"ז אבא עודיכ

 דמל עוצקמה תא .ה"ע א"א לש ותירבב סינכה םוקמה ידלי

 ץירפה לש ח"יבב לעופ ינע ידוהיש הרק הנהו .ותוריעצב דוע

 1650 הבוגב ףולסירפ רהה ירוחאמ ,לושעס רהב ןומיש"פופ

 םויב םשל אובלו להומה תויהל ל"ז אבא תא דביכ רטמ

 תואצוהב ףתתשה םג אוה ללכ ךרדב .הנמזב הלימל ישיש

 המותר הלגעב ,ךרדל אצי ,םכשה רקובב ישימח םויב .הדועסה

 הלגע ילעב 2 םע ,אבסה לש הוורואמ םיבוט יכה םיסוס ינשל

 םשגהו ,רחואמ ויתס התיה הפוקתהו ,יוג ינשהו ידוהי דחא

 מ"ק 12 ירחא .םדגנל ךרדה טריו ,תדרל וליחתה גלשהו

 תורשפא םוש ןיאש ורמאו ,םייוג ףולסירפהמ הרזח אב העיסנ

 רושק הזו ףולסירפב לסלוסמה ךרדה םיניטנפרסה תא רובעל

 וליחתהו ,יוגה םע ראשנ ל"'ז אבאו רזח ידוהיה .תושפנ תנכסב
 ורמא זאו רהה תא רובעל ירשפא תאז לכב ךיא ,הצע סכטל

 טאל טאל םישלגמ םע םירווש תוגוז 10 וחקי םא ,םילרעה
 ירחא העיספב העיספ וכלי םהו ,ךרדה תא וכירדיו ורבעי

 .דעוימה םוקמל תרחמל עיגהל ירשפא (ןעטטילש) םישלגמה

 אל ךרדל אציו ,םייוגהו םירוושה ירחא וקיעזהו השעו רמא
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 ועיגהו ,הריישה ירחא ילגר רופכו גלשב תודיבכב וגהניו ,ךרד

 הלימל ופסאתהש םישנאה ןיינמה .ישיש םויה ירהצב לוסשל

 ,הריישה תא םתוארבו ,עיגי להומהש ושאיתה רבכ הנמזב

 היטבמאב םימ וממיח ,תיבל אבאה תא דימ וחקלו םתארקל וצר

 דליה תא להמ לי'ז אבאו ,ןינמב וללפתה ,תיבה ךותב ץע לש
 הווצמה תא םייקל חילצהש סנה םש לע ,ןסינ םשב ותוא ארקו

 יאהכ,, רופיסה תא םייסמ היה ל"ז אבאש רכוז ינאו .הנמזב
 ומכ הוצממ ךכ לכ יתינהנ אל ילש םייחב םעפ ףא אנשיל

 הוצמ לש האנהה לבא ,ונתנ תונהיל ואל תווצמש תורמל "זא
 ורסמש הוצמ לע ורמא ל"זחש רמאו ךישמהו .הווצמ ןכ םג

 םידוהי תואמו תורשע) םדיב המייקתנ הילע םידוהיה םשפנ

 אל םלוא -- רפוסמכ םייח תוחרוא םהייחב ומייק השרובב

 םוקתו (תונחלוש ינשל וכזש הלאל המודב עפשו תובחר ךותמ

 .חצנלו דעו םלועל

 השרובב (תורפ) "הרפ,, תושרפ

 השמ השעש "המודא הרפ, תשרפב אל (המדקה ןיעכ)

 רזעלא 'ר לש ותרפל המודה הרפב אלו ,רבדמ בותכה רבדמב

 לש ותרפש ,הינרק ןיבש העוצרב תאצוי התיהש הירזע ןב

 וקבדש םיללג ילילבדו ךולכלה ינפמ -- וזו התיה המודא השמ

 הל רדה אלו הל ראות אלו הנממ עבצ תרות החכתשנ הרועב

 .המא תילש תא השטנ זאמ הרהוט אל יכ
 םירבד השלשב הלדבנ הירזע ןב רזעלא 'ר לש ותרפמ

 ,תורפ םיפלא יפלאמ תחא איה התיה רזעלא 'ר לצא .א --

 - "הנש ידמ ורדע רשעמ היה םילגע יפלא רסירת,, ירהש

 רזעלא 'ר לש וז .ב .הילעבל התיה הדיחיו תחא -- ןאכ וליאו

 לש יאדו ןאכ וליאו ,ותנכש לש קפס התיה ולש קפס --
 העוצרב האצי רזעלא 'ר לש וז .ג .התיה בקעי לארשי 'ר

 העוצרה תא הל רושקל רשפא דציכ -- וזו ,הינרק ןיבש

 ! ? הל ןיא םיינרק םא
 ועדגנו -- הדלונ םיינרקבש עמשמ +? םיינרק אלל הרפ

 תא לאש אל שיא !הביס וזיאמ -- הל ודבא םאו ,ודבאו

 ,הירכועב התיה תוביס שלשמ תחאש רעשל ןתינ לבא ,הילעב

 הנפו הרדה חפקתנ ,הינרק ועדוג ,התראפת תא הריכעהו

 םשלש םוקמב השארב חלצומ יתלב ךוכיח .א -- :הדוה

 הליחשה ,הפשאה יבובז תא סינהל מ''ע העיגה אל הבנז תיציצ

 ,האיצוהל התוסנבו הככחתנו רדגה ישרק ןיב התלוגלוג תא

 הבושמ יעגרב הנחבש רשפא .ב .ורשנו ושלתנו הינרק ולבחנ

 הביסמ .ג .ולפנו וערכ הינרקו ינחגנ "ברק-וד,ב החכ תא

 ...[ורכזהמ המלעתנש

 "אורשכש :הרפ לש הכרד ךכ יכ ,הרפ תררוג הרפ

 שלש ונמדזנ הככ .הירחא איה תקחדנ דימ -- תכלהמ התרבח

 ומרגו ןרפכל המוהמ ואיבהש ,השרובב תותפר שלשב תורפ

 תורוכז םרב .םינצילל עושעשו קוחצו ןהיבלוחל חור תחנ

 נעל ןבלח תא ןהיניטעמ ויה תועפושש הבוטל השרוב תורפ

 וחוחינ חיר ןתונ הוהקה תא וב ןיבלה רישעהש ,אלא ,רישעו

 ולכא ירחא הגילממה תא וב הרשה םיתעלו רקוב לכב ולש

 :ותדועס רקיע תא וילע עבק ינעה וליאו ,הזנירבב ותוא

 "ג ןיכהש הפקה אוה ,ןישלועה הקשמ שולק ןורוויח הלעה

 "רענערב,, ןירוקש הלקימב םאלקש םירועש וא ןיטיח יניערגמ

 : .(להימ-עוואק) הוהקה תנחטב םנחטו

 ןירוקש דכב ןומטה ,ולש בלחה בוטרוק ץימחהשמ
 -רעיוז בלח ץימחת וא "טסעפמאק,ל והוכפה -- 'עטנאק,
 שא לע בלחה לזנתהשמ .ודכב הארבנ השדח האירב -- (ךלימ

 ונממ וניכהו "ךלימ ענענירעג, -- שדח םשל הכזו םיריכה
 ונממ הפיטו -- (עקטיברעס) בויסנו הניבג :םימעטמ ינש

 םיללועל ושעש הברה הבוטל ךורע ןיא .הצרא ךפשנ אל
 תמשנ -- בלח לפס םהיפ לא שגהב םייחלה ילופנו םינפה ילד

 .ונתשנ םהינפ הארמו םברקב וסינכה השדח םייח

 ןכ לע -- תיבל הרפה האיבהש הכרבה התיה הבר

 אוה -- תודמה בחר הטיבע ךותל ומרתו הוקניפו הובבח

 תמיב לע הלע הז רעביצ) תיב לכב היה יוצמש "רביצ,,ה
 תאמ "קילג עטקיטעפשראפ סאד, הזחמה תגצהב השרוב

 ןתאצב -- תירחשב ,ןחלושהו חבטמה ירייש בטיממ -- (ש"הוכ

 תבילחב הלחכ אולמ תא וקירהש ירחא ,לפשומה ןשארב הערמל
 ןבושב ,תיברעבו ,"הציניד, ןירוקש תחפצה ךותל רקובה
 ,תחשו ןתלת ,םיחרפה ינצינו םיאשדה סיסעמ םיניטע תונועט
 .זןתולהצמ לוק השרוב אלמיתו תומיהנו תויעגמ תובוחרה ומה

 לגתו תיבה תלעב לש הבל םג להצ -- תורפה תלהצבו

 לע ,םרטעת החמש -- םירענו םינקז חור הזלע ,תוקונית שפנ
 לע תוכלוהה לש ןהידד תכרבמ ,קיהבמו ירט ,אלמ בלח לפס

 .םמוי התשמל םהל ןכומה עברא
 תועידיהו םינרקה לש ירותסימה ןמלעיה לע ונעמש ליעל

 העד םג הקחדנ העד תקחוד העד רשאכו ,וז איגוסב תוקולחה
 החלתשנ ימהב "ןמור,, דיש ןירמוא שיש ,הינרק דוביא לע וז
 -גנתמ ויה (םתבהאב םיפרשנה) םירפ ינשש רבתסמ : הינרקב

 חגנש רוש,, קרפל ועיגהש דעו הילע הבסנש הכלה רבדב םיח
 .השאר לע ןניא הינרקו האצי -- "הרפה תא

 הנמש תולעמה תא הרבעו הל הנתינ הריתי הניב תאז

 "וילעב סובא רומחו והנוק רוש עדי, :המהבב איבנה היעשי
 הילעב תיב תא םג ,לקנעי לארשי לש ותרפ םהילע הפיסוה --
 הדבכתנ דחא ריהב םויבשכו ,הירלצנקבש האלכ תיב תאו

 ואב לעופל איצומו דחא םרדנ'ג -- יתכלממ רוקיבב התפר
 תילוטסופאה ותורסיק רדהו ותוכלמ דוה לש קוחה םשבו
 (ודובכ ינפמ התפכ תא הריסה "הברוח,,הש "םילשורי ךלמ|,,)

 החיכוה -- התירלצנק הכאוב הוכילויו הרפה תא ואיצוה
 המכחה ."ןיא -- המהבה ןמ םדאה רתומ,, ,ןכאש ,וז הרפ
 .אבה השעמב רפוסי כ"ע -- אצמת ןיאמ

 זיירפ בקעי לארשי יר לש ותרפ

 (םהירבד ןיארנ אלו -- לכימ 'רב הז רופיס םילות שי)

 תודשו תיב לעב ,בקעי לארשי 'רלש השרובב ויה םירמוא

 ללכב .םיסמה םולשחל הרתי הביח העדונ אל ,הערמ ירכו

 ףסכ שקבל תושרה הגיהנהש גהנמה תא ןיבהל ול היה השק
 -- םהב ןינע ותשא לידניישלו ול קרש ,םיקסע רובע ןוידפ

 -- התאו ןכומה לא ,ולמע אלו וחרט אלש וללה םיאב הנהו
 -שמש םינושארה ןיב בקעי לארשי 'ר היה אל ךכיפל .םהל ןת

 ואלה םג -- הייבגה תיב איה ,הירלצנקה לש החתפל םימיכ

 רשגה לש ינשה רבע לא ותציר דעב םתח "תיחשת אל, לש

 .ם"וכעל םיסמ ןתו ךל טושפ -
 ירהש ,תתמ היה רוטפ -- םיניע הארמ יפל ןודל םא

 ויסכנש וילע םירמוא ויה אקווד .להינ אל יולג קסע םוש
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 ,הל הצוחמו הביבסה יבחרמב םיחתמנ ויתודשו םה םיבורמ
 לכ וילא םיסנכנו ותיבמ םיאצוי ויה םיסופיטה לכמ םייוג

 אשונ התא המב :והלאש אל שיא ,יאמ אלא .םויה תועש

 תמחמ ותבושת ביט לע דמע אל ,והשימ ולאש םאו ,ןתונו

 הצבר ןושל תומיתס ןימו ויתפש לע ההכתנש ורוביד ךותיח
 וענמנ אל והיפ תודבכ תורמל .והנעמ עדונ אלו -- ןהילע

 םתסריג םהילע תושקב ,תסנכה תיבבש םיריעצה םידמולה
 ;ס"שה לכב יקבו היה ח"ת יכ ,ארמגה תנווכל ולאשלמ

 ,םיצורמ וארנ םילאושהו איגוסה תא וליפאו ןינעה תא ריבסה
 הבושתהו הלאשה םצעש --- ויתובושתמ רבד וניבה אל יכ םא
 | .לואשל ופיסויו םתוא ועיגרה הדצבש

 בקעי לארשי לע לטוה אופיא המ לשב -- םיסמל רוזחנ

 רכומ היהש ש"ייה תצקמ לע רמוא יוה -- 1 םיסמה לוע
 הכ םא 60 !אבחיהב רכומ וניא השרובב ימ) םייוגל הענצב
 תוטובע טובעל קוחה םשב םיאב הצעומה ידיקפ ,הכ םאו
 תותסכה וא םשארל תחתמש םירכה -- ? לובחל ולצא שי המו

 (הליטנל לקו םילבוחה לע ביבח דאמ טובע) ,ןהב םיסכתמש

 .םהמ םיאלמ ויה הצעומה ירדחש
 ץפח םפלשבש שארמ ועדי רבכ םיטבועה םידיקפה

 ,הרוקה ימש דע הלועו רמתמ תוצונ לש ןנע -- הטמה יצפחמ
 -רויה תוקוחש תומולפב םיטשקתמ םהיתואיפו םילבוחה ינקזו
 ילכ תא וחינה ןכל -- םהיניע יסירו םהידגב לע תוחנו תוד

 ירישב באתסהל הבאי ימ -- ,לושיב ילכ רמאת .הטמה

 לעש חיפבו ץוחמו תיבמ ,ילכה תונפדב םיקבדה םילכאמה

 םאו .חספל חספמ םיקנתמ םניאש לושיב ילכ ,םהילוש יבג

 דוע ,אסכו ןחלושו הטמ יערכ -- !!ךשפנ תא שי טוהירב

 לש ורמאמ םייקל אב התא ךאיהו ,תיבה ילתכ ואר םרט
 ה"בקה ול ןמיזש אלא -- ! 1 "אניד אתוכלמד אניד,,ש לאומש

 הקשמ תא היחרואל וב הניבלמ לידניישש בלחה ןיגב ,הרפ

 .םהל השיגמש אירוקיצה

 בלח תרפ ,הלוז האיצמ אצמו בקעי לארשי 'ר שפשפ

 יתש :ונייהד -- םינפ ףוצרפ אלל :רמולכ ,םעט תרסו
 -- תירותסימ ךרדב הל ודבא ,הרפה לש הראפ --- םיינרקה

 ויה התרבח םע תימהב הפונת תוחיגנבש עמשמ  ,ןניאו
 הורכמ ךכיפל .הנותחתה לע בקעי לארשי 'ר תרפ לש הינרק

 ...ראפל היה רעכה -- םיטעומ םימדב  הילעב
 עבצאב ללומ הנוממהו -- תחקל המ םיהות המה יהיו

 תיבה ןמ םירטפנ הרובחה ינב לכ .תפרל םשמו תלדה רבעל

 לבח םיאיצומ :הרפה תא -- הטובע תא טובעל רצחל םיצאו
 רבתסמש דע תותובעב טובעה תא רושקל ,הדובעל םיבירקו

 תוצמל ובדנתה הרירב תילדב .םינרק ןיאב הרשוקל השקש
 ישילשהו הראוצב ןיזחוא םינש -- "לובחת לובח םא,, ןידה תא
 תוצוח שארב תכלהמ בקעי לארשי לש ותרפו -- בנזב אצוי

 .גרובסבאה תיבמ רסיקה יחילש ,ןוטלשה דיקפ : השארבו

 התוא םיוולמו הירחא םירמחמ םידלי לש תותכ תותכ
 תורפה לכש םוקמב הזפשוא אירלצנקב .אגניחו אלוליהב

 לקנעי לארשי אוביש דע הניתממו םש תורוסא תוטובעה
 השקיב לידנייש ירהש אובל וששוב הילעבש אלא .הנלאגיו
 ורייתשנ אל היריסו המוי בלח תעיפשל םייניב רוקמ האצמו
 הילגר התיה תתתכמ ,רסאמב הרפה תויהב יכ ,בלחמ םינקורמ

 אבתו םהיתורפ תא בולחתו םירכאה יקשמל םירהה תולעמב

 ,הפקה אוה ,ןישלועה תא וב ןיבלהל הקשמ ןהיניטע תבונת

 -ילוק,,ה תחלצו הרסח אל הקרטאזה תרעקו התיב יאב םיינעל

 אל םעפ .אירלצנקהמ הרפה בוש דע ,התלכ אל הבלחב "הש

 הירלצנקל הכלה -- היחרואל בלח תונקל הדיב ףסכ היה

 -- הטעלה בגאו -- התרפ תא "ליכאהל,, ששח אלמ ילד םע

 .התוא הבלח
 :יוניש אלל םרדסכ םילהנתמ םינינעה -- אירלצנקבו

 לכש ,הנוק ןיאו (ריחמב הברמל) "היצטיציל,,ל תאצומ הרפה
 הלג םינרק ןיאבו ,הנמיה לטינ -- םינרקה -- היפוי דוה

 -- חרוטלו הסמעמל תושרה ידיקפל הרפה יהתו .הרפה דובכ

 בקעי לארשי 'רו ליאוה .הילעבל התיבה חלשיהל הניד אציו

 טוביע רזח -- ויסמ לע וידי תא ץפקו ומעט תא הניש אל
 הלולסמ תא ריכהל הרפה הדמל םיתניב .הנשנו המהבה
 תואיקב חיכוהל הליחתהו הרזח םשמו הצעומה תיב דע תפרהמ

 תא וחתפו תפרל םידיקפה אוב ידמ היהו םיכרדב האלפנ

 ןיתמהל ילבמ האציו הזפחנ ,הצברמ הרפה המק -- התלד
 .תודיקפה תיבל תורישי םהינפל ץרתו םייתוכלמה היולמל

 ומדוקמ הנוש היה אלש הלרוג ץוריחל הענכהב התכיח םש

 בושו .תכחלמ איהש ןבתהו תחשה לע לבחו ,ןיא הנוקו --

 היערכ העבראב תעספמ איהו רורד הל ארוק תודיקפ לעבה

 .התפר תיבל הבשו לאמש דצל המצע תא התטה הטלקמ רידל

 .הלילח רזוחו לידנייש תיב דילש

 לש הזיתיטנאה .םכחה רמא -- "ותמהב שפנ קידצ עדוי,

 תיארנ התיה "הקידצ ךרד המהב תעדוי, ל"נה הרמאה

 המצעב המייקש בקעי לארשי לש ותרפ אלול -- תכחוגמכ
 ךרדה התואב הכלה ךלה .ונינב תא הקידצהו הז המודמ קוספ

 :רבדה עראתנ ךכ -- !דציכ אה ,הינפל הינודא וכלהש

 דסונ אכלמל אכלמ ןיב הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב

 טקשה לע רמשש (תירגנוהב גאשרוא) "יחרזא רמשמ,

 םירבדה דחא לעו ,וב םוגפל םילולעה םירבד לע ודיפקהו

 רוסיא עמשמ -- תורכישה לע -- דוחייב החוקפ התיה םניע

 ויינעו ותיב תגאדש ,בקעי לארשי .םיפירח תואקשמ תריכמ

 רוסיאל תוניצרב סחיתהל ול היה השק ,התיה ויניע דגנל

 דודמל ותשאו אוה וכישמה ךכיפל .םתסנרפ תא חפקל לולעה

 ,הריסמה האבש דע ...(םימבו) הרושמבו הדמב וכסמלו םניי תא

 לארשי :ליפשמו בילעמ הארמ תוארל וכז השרוב יבשותו

 םתפוח םויב הלכו ןתחכ םילבומ ותיב-תונ ,לידניישו לקנעי

 םירטושה שאר לורעס ,עשר יוג לש הפולשה וברח תחת

 לעו הירלצנקל םיאבומו (רטוש ידיב היה םרט דוע הבור)

 םיבנג םע םינמורה גהנמכ -- וילע בותכו טלש הלתנ םהיזח
 וארי -- תושר אלל םירבד םירכומה םישנאל השעיי הככ,, -

 הדעצ -- ותשאו בקעי לארשי ודעצש ךרד התואב "וארייו

 -- ןיקוזינ םניאש הוצמ יחילשכ םהו איה ,םתרפ םג םימיל
 ...םדא ינויבא יפל שיגהל םתשלש םידיתעש םחה בלחה תוכזב

 לוחה תומיבו תותבשב :בקעי לארשי לש וכרד היה ךכו

 םש רייתשנש ינע לכו שרדמה תיבמ תאצל םירחאמהמ היה
 ותיבל רשי וסנכנש םיינעה לע רתי ,התיבה וחקלו ותא ופסא

 :הנשמה תא ועדי הפיו ,תיבה ינבמ םה וליאכ ,לואשל ילבמ

 ,רבד םולאש אל םמולשל דבלמו ."ךתיב ינב םיינע ויהיו,
 ולט) "ןשאוו ךאצייג, :םילמ יתש ןב וצ ועימשה םא יכ

 ברעב רדחל סנכנש ימ םתושרל דמע לודג דחא רדח .(םכידי

 תוטמ :םילוח תיב ןיעכ וינפל תוארל היה המדמ רקובב וא
 תוברבו .רדחה תא םיאלממ םיבכשמ םתסו ,םישגרד ,תועצומ
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 םתבלו ותשאלו ול ,בקעי לארשי 'ר ול שפיח -- םיחרואה

 ,הלמשו רגיס ,טפורמו ההד שובלמ היה אל .הפצרה לע םוקמ
 םמוקמ ואלימ אלש ,םיעורקו םיאולט ,םילבו םיהוהמ ליעמו

 תא תעדה לע תולעהל ןיאש ונינעמ דמלה רבד .תסכו רכ לש

 .הז תיבב ורובע םוקמ היה אל יכ ,ןויקנה
 לש ומשל היה האנ (ריחמ) "זיירפ, בקעי לארשי 'ר

 -מבש הלודגה תא וירבד תישארב תישל יוארו הז רקי ידוהי

 ,לידנייש ותשאו אוה הב ויה םיושש ,םיחרוא תסנכה -- ויתוד
 וניטצה םבורש השרובמ םיחרואה יסינכמ תא דימענ םא
 דומעל םינשה םה םייואר וניבא םהרבא לש הדמ התואב

 יי'דקדצ ךינפל ךלהו,, : איבנה י"'ע רומאה רבדכ המישרה שארב

 .(ח חנ היעשי)

 (סענעיליוואפה תדגא וא) תאשינ הרפ
 םירחה ךרדב םוקמל ועיגהש םידוהיה השרוב ינומדק ןיב

 ,םירמ תינתרבגה ותשאו אוה -- ליווייפ םשב דחא םדא היה
 ארומ ואיבהו הלוכ הביבסה לע םארומ תא וליטה םהינשו

 -כסה תא .ירחסמ עגמב םתא םיאבה םייוגה לש םבלב ךרומו
 םתרתופ התיה םירמ ,איה ליווייפ הלעב ןיבל םהיניבש םיכוס

 לע תומולהמו תוכמ תקלחמ הליחתה : הטושפ תירוקמ ךרדב

 תחנ תא םעטו שח דבלב דחא אלו הבחר דיב לאמש לעו ןימי
 אוה אלה ,ליווייפ הלעב ינפמו הינפמ ודערו ולחו העורז

 התיה הנוכמש םירמ יהוזש םירמוא שי) "ןושארה ליווייפ,,
 הדמעש םירפסמ הילעו התרובג ש"ע ,הלותבה ,"טיומ יד,, םשב
 -היתמש השרוב ינבמ םיבוטו םיברו םידדוש תרובח שארב םעפ

 םינויה ."לואש , םשהמ בברתשנ ליווייפ לש ומש .(הילא םיִס

 םהירחא (יסרתה) "לואפ,,ל לואש תא וכפהש םה ,םינומדקה

 ,םינמורה והולביק םהמו ''לבאפ,,ל והושבישו םיניטינציבה ואב

 םלועל ומש הזו -- השרובבש םיסקודוטרואהו םילותקוקירגה

 ."סענעיליוואפ,ה תחפשמ שאר לואש לש

 ליוואפ תיב םע החפשמ ירשקו ןותיח יסחיב אבש ימ

 ,תינעיליוואפ השאל אשנ ינולפ :וז החפשמ לע הנמנ ,ןושארה
 רתיל םג הדדמג תאז הדמ) ינעיליוואפל הסראתנ תינומלא

 ,סעינעראפה :ןוגכ הביח ייוניכל וכז םה ףאש ,ןיסחויה ילעב
 השרובב לארשי יתב הָברהש ,םהימודו ךילבירה ,סעשטאגופה
 השרובב היה יח דוע שמח ןב דלי בתוכה תויהב .םהב וכרבתנ
 ןב ףלוו :ומשו ןושארה ליוואפ לש ויאצאצ יאצאצמ דחא
 תחא המישנב תומשה תשלש תא וב וארקו ליוואפ ןב שריה
 .(לידבהל ןמה ינב תומשכ)

 אוה ףא היה ןורחאה לש ונב םש ליוואפ שריה ףלוו

 ליוואפ :עבורמ (הרותל הילעב אל) םשב רבכ ארקנו ליוואפ
 הוח ותשא םש תא אטבל ועיגהשמ םלוא ,סליוואפ שריה ףלוו

 היה הז יכ ,תומשב ופסי אלו תרשרשה הקתינ סליוואפ אקע

 םש הניפ םימיל .םילמ שש ןב םש תוגהל םחוכמ הלעמל
 הארקנ ותשאו יוניכ ,רחא םש ללגב לטבתנש ומוקמ תא הלעב

 השעמ םושמ -- (קלס תלעב) סעקערעב יד טימ אקע הוח,
 םיסכנ תלעב ףאו התישארב תדבוכמ התיהש וז החפשמ .היהש
 ילעב ,םיינע תובא יתב המיקהו התירחאב התלודגמ הדרי --
 לבא 'וכו רקב יעור ,ןאצה תואלכמב "םיראר'רשכ,, ,תולגע
 -- םמחלו םפכ עיגימ םינהנ ,ךרד ימימת ,ויה םירשי םישנא
 היה ,לאירזע ,עקע הוחו ליווייפ לש םנב) .היה למע םחל

 .(היבוט ח"'לביו לשיפ לש םרבח ,םינושארה םיצולחה תשמחמ

 תוקרי בינמ בחרנ ןג לש ותיעצמאב תבצומ הנטק אתקב
 החפשמ לש הנכשמ לע םיעידומ היתכריל הרושק תבלוח הרפו
 שריה ףלאוו ,םינקז ינשמ תבכרומ החפשמה ,היסכנמ הדריש
 .(ונב ליווייפו) םתב הצייר סליווייפ

 ול ורייתשנש המ לכ -- הז ינשה סליוואפ שריה ףלוול
 ץע לש טושפ םירכא תיב ותוא היה םיברה ויתובא יסכנמ
 ןג ךותב עוטנ ,תוחורל ץורפו בקונמו ויתוריק הטומו לד
 הלותב ושוכרו ,השרוב לש ןוילעה קלחב שיבכה דצל ,תוקרי
 שורפיש לאוגו עדומ ןיאו -- ,היתורעש וריווחהו הקרפ רבעש

 תפוחש המונצ הרפו .הילותב תפרחמ הנקרפיו הילע ויפנכ
 .ןוזמ ןיאמ הילע דפצ הרועש ךרי תלופנו ןטב

 ץמוקהו עצייר התלבו ותשא הנקזו ףלוו ןקז יכ יהיו
 יתש תאו ףלוו אוה -- באזה תא עיבשה אל םנג תבונתמ

 תא םנמא הצלחש ,ןטבה תפוחש םתרפו תובולעה תוירבה
 הערמ ןיאב םידכה ואלמתנ אל םידדה תעפשמ לבא ,היניטע

 ידצב םישרש ךוחילב האצמ הנוזמ בור ירהש ,תיבל ביבסמ
 רוזעל רמאתו היבא תיב תונעב עעייר תוארכ יהיו .םיכרדה
 :תיב קשמ םש התשעו הינכש תיבל אובתו םקתו ותלכלכב

 הערכב באתסהל ףסותו םהידגב תא הסביכו םהילכ תא התקינ
 תויושע ןתויהב ןחויט וא תופצרה תפיטש תעב היכרב לע
 וקרזנו ופרענש םיחילמה ישאר תא הינישב המסרכ (טיטמ

 .םיבער ליכאהל תינקדצ הנווכ ךותמ ןחלושל תחתמ לא
 הכלמנ םיתבה ןיב תטטושמ עצייר תא התוארב -- הרפה

 הל בטומ ךכ םשלו ,תיבה תסנרפב עייסל התעדב איה ףא

 לכל ,היפל ףרט שקבל ךלתו םקתו .המצע תושרב דומעתש

 זושל הטישוה -- ריקב הלוע בוזא התאר .הילגר הוליבוי רשא

 התכחיל -- אשד תמיתח התלגתנ ,המוטרח ךותל ותפלשו
 תסיפב הניחבה .םיחתור םיחולמ םימב םיטולח ןיסרומ ךוחלכ

 הכוראה הנושלב הפפיל לכה תא --- ףדינ הלעו בורכ חלק ,קרי

 ססמהל םתוא הלשלשו ,בחרה הנורג ךותל םתכשמו הקקושהו

 הסנכנ הכרבה .היפמ הקספ אל התריג תאלעהו ,תוסוכה תיבו

 הלבתנו בלחב המצע תא תלבוט הליחתה הגילממהו םילכל
 .הניבג בוטרוקו הדבז תצקב

 התושרב הנותנו תוריחה םעט המעטשמ -- הרפה

 קחרממ המחל איבהל רמאתו תיבה תביבסמ המצע הגילפה
 הל תפקשנ הנויח םשמ יכ ,לדייא לש הרה אוה קחרמהו --

 םשמו ,ןופצ דצמ שיבכל רבעמ ךלוהו הבגתמ הז רה .עפשב
 ראשו ברעה ןתלתה יצקוע ,םילע-יקורי םילועבג הילא וצרק

 הזפחנ וכרד הסנכנ ,חותפ חתפ הל הלגתנ ךאו .הדש יקרי

 הזו -- התדובעב לחתו בחרמל אצתו העבגה ילופישב הספיט
 ןיב ןוכר השאר ,הכרדכ העור איהו םויה יהיו .םימיה לכ הטפשמ
 ,רב יחרפו םיבשע תוכחלמ היתפשו תוימדקה היערכ יתש

 םתסעול ,חיש תונב יריגרג תעלובו םיאשדו םיציצ תפרוגו

 - םיבונג םימו םירתס םחלכ הל ומענ יכ ,תימחב האנהב

 ,ס'לקנעי לדייא איה ,הדיגנה תיב יתרשמ :התלכלכב הספתנו

 וניכהו תושר אלב תכשומו רקפהה ןמ הכוזה הרפב וניחבה

 דע ,האלכלו תותפרה תחאל הבהא ילבחב הכשומל םמצע
 הקיתהל רשפא יא םלוא .היבשמ הולאגיו הילעב ואובי רשא

 רבד תא ףלוול ועידוהו ואב .יפושב ןוזמ עפושה המוקממ

 הרהמ דע .ותרפ הילע הרבעש לובג תגשה לש הריבעה
 תנתונל הריבסהו השעמה םוקמל םתבו ותשאו ףלוו ועיגה

 הריבע הרבעו ,ירק םמע התכלב התשע ןידכ אלש ,םבלח
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 ונייהד ,הבושתב רוזחל אלא הנקת הל ןיאו ,םויה רואל

 תדרלו תורוסאה תולכאמה תא בוזעל ;היתובקע לע בושל
 לש םעונכש חכמ וקזח הדשה יבשע לש םחכ םרב .רהה ןמ

 םוקממ הקיתהל ליח ורצע אל םהיפבש הכלהה יקרפו הילעב

 קוספ אב .זוזל הנאימו תוערל ףסותו עקרקל דמציתו התויה

 - השולשב ש"כ -- "םיינשב טומב והואשיו, :ףלוו יפב

 ,ליח ורזאו זוע ףלוו תחפשמ הרגח .תושעל המ  והרויו

 ספת ףלוו :הרפב ןיזחוא םתשולשו -- םנתמ תא וסניש

 תא הפפכ ותשא ,ופתכ לע השאר תא ןיעטהו הרפה ינרקב

 ,המהבה-יבעב הסנכנו תוימדקה הילגרל תחתמ התמוק

 ,הרפהו ,המכש לע ןביכרהו תוירוחאה היערכב הכמת עציירו

 ידבע אשונכ ,תאשינ -- הדבכ יד לבא השוחכ יכ םא

 םגעללו םקוחצל ,רהה דרומב ,ןוירפאב םהינודא תא ךלמה

 ןוששלו םייוג לידבהלו לארשי תיב ינומה לש םתוממותשהלו

 -- (םהיניב ש"הוכו) לארשי ידלי לש םשפנ תלהצו םבל
 השרובב תאזכ התארנ אלו םהימימ ותומכ ואר אלש הזחמ

 .הזה םויה דע הדסויה םוימ

 תעגושמה "הרפ, תשרפ

 (השרובב עריאש ארונ השעמ)

 ,הלעמלש תרתוכה םכאישת לאו השרובב שחרתה הז םג

 בורמ העגתשהש ,ץמייטש לארשי לש ותרפב ןאכ רבודמש

 אלא ,הילעב הל ושיגהש ןיבוסו ןתלתו ששחו תחשב הבוט

 .רענשיק רעד לקנעי אירקתמד ץיבומולש בקעי לש ותרפב

 התעוצרב הלובכ איהשכ התצי וז הרפ םגש רשפא .(ןוורפה)

 .ןוסאה הל הרק הז ללגבו תוימדקב הילגרל הינרק ןיבש

 יל חשש המ קר רפסאו תורתוימ תוריקחל סנכנ ינא ןיא

 לש ותעד הררקתנ אל .סקיזייא לאומש לקנאי רחא בקעי

 היה אוה ףאש בתכה יבג לע רופיסה תא הלעהש דע רפסמה

 םימיה : הרפסא ותוא -- בתכו דיגה רשאו -- הרצ התואב

 השרוב ידוהי תיצחמ לע ודריש ןואכידהו שואייה ימי --

 תוללותשהה ילגרל האבש הנורחאהו הלודגה הפירשה רחאלש

 ,ישש םוי לש ורקובב ,א"צרת תנשב .םיימשיטנאה יוסישהו

 תא םימלושמ וא םיתסומ םייוג תצקמ ואצמ ,רעוסמו רועס

 המכב השרוב תא וריעבהו םממז תא עצבל הרשכ העשה

 .היתבהלש תפנצלו הפנצנו ,שא תלוכאמל התיהש דע תומוקמ

 שעיו הרעבתה הגה תא וידיל לביק חורה -- ךליאו ןאכמ

 השרוב לש התיצחמו -- שולש-םייתעש רובעכ .םתכאלמ תא

 ולפנ לארשי יתב םיששו האמכ :הלקמ רפא תמירעל התיה

 תונערופהמ ששואתהל וליחתהשמ .םידוהיה תובהלל ןברק

 ורבעו םהינינע תא םידדומ ולחה -- ףתחכ םהילע הדריש

 -- ןאכ .וננינעמ םניא -- ןכ ירחא שחרתהש המ םויה רדסל

 ותרפל םהה םימיב הרקש המלו ,ןוורפה לקנעי 'רל ונינפ

 .הבלח יתושלו
 םשלו ,ןכתשה רשאב הפירשה רחא ןכתשה הז םדא

 הל עבק .ותסנרפ תצקמ התיה הילעש ,ותרפ תא ומע איבה

 הפירשמ לצומ דוא ,הטילפל ראשנש ץע םדוג דצל ץברמ

 םקשמו הריעבב םהיתותפר תא וחפקש םינכשה .וילא הרשקו

 -- לקנעי לצא םמוי-בלח םינוק וליחתה ,לסחתנ ריעזה

 ןיטעב ןבלה לזונה תא םהל העפש הרפה :םיסנ השעמו

 ןיבוסש ,םימח םימ אלוממ טיבעב בוחת השאר איה ,הבחר

 -יפוליקו א"ופת תופילקו שבועמ םחל ירוריפו סרית ירגרגו

 .םהב םיברועמ ,תורדקהמ ןירשונה תלוספ ינימ לכו בורכ

 תאלממ בקעי לש ותשאו םימעטמהמ הבל הביטימ איה

 החמש וב הפצה השילוקהו בלח ןהיתוחפצ תא היתונכשל
 החווצ לוק הנהו תולילה תחאב יהיו .הרפה-ידדמ התניתנכ

 תקעוצ הרפה אלימ .הרפה ןכשמ ןוויכמ תיבה ירוחאמ הלוע

 .השפנ תואכ הל העפתש --- היעפה רצי הילע ףקת יאדוב --

 המודה הטירש ןימכ בקעיל ול התארנ הבילחה תעשב רקובב

 הרפהש ותעדב לביקו תירוחאה הערכב חותפו ירט עצפל

 תא וקנ ,ךכל תובישח בוש סחיל ןיאו .העצפנו ץעב הככחתה

 יוניש ןימ סנכנ םימי רפסמ רובעכ .םבלמ והוריסיו עצפה
 רתי הכשמתנ הלליה רשאכ .הלליל התמדש התחיבנב לוק

 םיגאוד וליחתה -- הדורצ החיבנ ןיעמכ הכפהו הדמה לע

 הרפהש בקעיל רשיב הלהו ירניריטיוה אפרמה תא ונימזהו

 תרזג הרזגנ הרפה לע .הכשנ ,רוזאב בבותסמה ,הטוש בלכ

 ףכ ינרפצ וילא הנעגת אלש קמועב הרובקו תידימ התימ

 עגפ אל רנשיקה בקעי תא ףפאש סיכ ןורסח רעצ .םירבונה

 תעבהו םיניש ץוצימ ךות תופתתשה ידכ דע אלא וינכשב

 יאולה :ופיסוה השיחלבו רתוי אלו -- הפי הרפ לע "לבח,

 .לארשי תיב לכלו ונל הרפכ לקנעי תרפ אהתש

 אפור עומשב יכ ,םלצא הכיראה אל םתולש םלוא

 ךורעל דימ הויצ -- הרפה רבד תא ןומולוס ר"ד הרייעה

 תוחפ אלש ררבתנו הרפה בלחמ התשש ימו ימ ררבלו הריקח

 המהבה העפשש לערומה לזונהמ ועמג שפנ םירשעו האממ

 ותאנה לכ ןכש רפסמה לש ובל בחר הליתתכל .הנכסמה

 תיבלחה תרצותה יגוס לכש רבסוהשמ םלוא .התיה התנמשמ

 לכו הדבזו תנמש ,הניבגו האמח בויסנ דע םוק,מ עמשמב

 םהמ הנהנה לש וימי תא רצקל םילולע ןוביגו ץוביח השעמ

 -.- םירחאה ייח תא ןכסל ףאו תדבוכמ אל דאמ הרוצב

 ךיא) םשארב דמוע קיטשרעה בקעיו לודג דע ןוטקמ ובציתה

 וליפאו) שיאל רשא לכו רוע דעב רוע,, :בויאב קוספה רמוא

 ריבסה אפורה ."ושפנ דעב ןתי (ןוורפה בקעי לש ותרפ

 הרבסהל -- הריזג ףיכתה ,בצמה תרמוח תא םיעוגנל

 םעטמ םילבקמ ןתואו תבלכ דגנ תוקירז לבקל םהילעש

 העיסנ תואצוהל ףסכ .הינוליסנרט תריב ,'זולקב תוכלמה

 םירבדהו ךכל גואדל תבייח הלשממה ,לבוקמכ + אצמיי ןיאמ

 ודמעוה תבכרב םנה-יסיטרכ :הרושכ םילגלגתמ וליחתה

 גרובנזולקל האב הרובחהו הלצהה תקירז ינועט לש םתושרל

 םייעובשל -- ימו לופיט עובשל ימ ,ןוימה רחאל :'זולק איה

 ישנא 120-ל ןחלוש תכירעו אינסכאה תיעב קרפה לע התלע

 -עברא הירוהימ דימעהל השרוב הל התכזש הלודגה "תסנכ,,ה

 לא התנפוהש הבשחמה הפצו הצצ הנברוח ינפל הנש הרשע

 | | .ריעבש הליהקה
 ןושארהו םיבידנ תיב ןוויכל וישנא שארב דעוצ לקנעי

 ,תבש ברעב היה  רבדה .ישארה ברה  אוה םהבש
 םישנ םישנא ,השרוב יעוגנל הסחמו ןוזמ אוצמל שקבתנש

 דבכנה ברה אצמ תאז המיענ אל הסמעממ רטפיהל ידכ .ףטו

 רחאל :יאדוב תלויאב -- תועשרב אל םא תלבוגה הנאות

 התנע םהינפ תרכהו השרובמ םהש ול ורמאו וילא ועיגהש
 -- ותיערמ ןאצ םיגולואינה תכל םיכייתשמ םניאש םהב

 וכל -- םתא םיסכודותרוא !ונדגנתממ םתא אלה :ריטפה
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 דמעמ  ותואב .םכתגאד תא םהינזאב ועקתו םידרחה תדעל

 ברה לש והנעמ .וזילטיא רשב ילגרל אבש דחא בצק חכונ

 חיכוהל זעהו חתרתנ ומדו וברקב ץמחתנ ובל ,וחורל היה אל

 תקולחמל הלא םינכסמ םידוהי ןינע המ :וינפ לע ברה תא

 -- התאו ברל בושל םהל ארקא !ונלש תשפוטמה תולהקה

 בצקה לש ותחכותל ןיזאה ברה .םתנזהו םנוסכא לועב אש

 ותלהק ישנאל הרוה ,וילא םיאשרובה תא בישהל תואנו

 םתעש העיגהש הדעה ינקזל דעוימה יוחמתה תיב לע םינוממה

 לכלכלו השרוב ידוהי תא לבקל -- םתחפשמו םתיבמ שורפל

 םשל םיופיר תרטמל ,ריעב םתוהש ימי לכ םחראלו םתוא

 תא ןכסל הלולע החנזההש ,תבלכה עגנב תולחהמ העינמ

 םתיח םייחב םהש ,וירבח רתיו קיטשרעה בקעי .םהייח

 םתכמל רוזמו העושי שיחהש וידסח לע 'הל םויכ םג םידומ

 -- דבכנה ברה .ו"ח תחש תדרמ םליצהו םרבשל הלעתו

 םידוהיה .התמדאב כ"ונמו שדוקה ץראל הלעו הכז אוה ףא
 הרוחשה תבשב םישודק תומ ותמ םהב -- תבלכה ילוצינ

 לע ולע םהמ -- הלז'צה ירהב גלשבו רוקב ומת-ופסש

 םע הבוטל וניקל-א םרכזיו -- ץיבשוא תופרשמב דקומה

 הדמע םתובא תוכזש וללהו ןוילע ישודקו םלוע יקידצ ראש

 .ונצרא תמדא לע ונתא םייחו םתדמח ץראל ולעו ומק ,םהל

 ץיבולידנמ שיוואפ לידנמ לש "ויתורפ,

 (וארבנ אלו ויה אלש)

 ירפכ םדא עדי אל שיוואפ לידנמ תא ריכה אלש ימ

 ,הטמלמ וינפ תא ןעוט ללבודמ ןקז ,לושירב שובל :והמ

 ,בשחנו היה חלוממ רחוס .הלעמלמ תוחקיפב תוצצונ /:יניעו

 תושרוחו תורעיו תודש לעב ,םידימאה דחאל ,ץועטב
 עדונ -- שיוואפ לידנמ ןקז יכ יהיו .ב"ויכו ןאצ תוואלכמו

 תשא הקבר ותב רשאכו .ורועל ותוסכ אלא ול ןיאש ויעדויל
 'ר היבא תא הילא הריבעה ס'שיוואפ לידנמ לשר'ה 'ר

 םתיב לעש ריקה תילע תא ותושרל הדימעהו רנטוה לאומש
 אוה ףא רוגל ,דגנ לקשמכ ,ויבא תא לשריה ןימוה --

 ח"ת היה ןושארה ןכש ,לוקש היה אל לקשמה ,אלא .סחיבב
 דצ לכמ "אבס,,ה .םירדס ימייסמ לש םדוסב אב אל ינשהו רידא

 םינקזה ינש ןיב הררש האלמ הנבה ןכש ,םתיבב "אחפ,, איב'ז אל

 תא םהמ הענמ אל ינחורה םוחתב םהיניבש יבטקה קחומהו
 לכ לע וגלדב ,םהל הדימעה גלפומה םליגש תפתושמה הפשה

 תוגהל קימעה לאומש 'רש העשב םנמאו .םהיניבש םילדגהה

 םע ירחסמ-חיש שיוואפ לידנמ ףילחה ,"הדבכ,, איגוס + יאב
 םוצמצ ךותמ םא ,וינתמל רושק לגעו םירהה ןמ דריש יוג

 -אשמ תרות חכתשת אלש המגמה לשב םא ,הנקז בי;קתב

 םתכל ינפל ,תושמשה ןיב תועשב םלוא -- ונממ ןתמו
 תוגרדמה יבג לע םישישקה ינש ובשיתנ החנמה ת':פתל

 הבסנש תימיטניא החישב ולגלגו תיבה תיזחבש תוליראה

 םהינשש ,םדיתע לעו םיפתושמה םהידכנ לע קפס אלל

 םילעמ ויהש םג רשפא .םהמ תחנ תצקמ עובשל ,םיפצמ

 םבבודל םישקבמו םבלב םירוצאה םהירוענ םלועמ תונורכז

 ,ונניאו םלענש םלועמ ,"תוחכשנ ריכזמ ךורב,, םיכרבמו

 .בוש אלל ךליו ףעיו שיח זג
 םכח לבא -- םכח דימלת היה אלש שיוואפ לידנמ

 י"פעא "ותמכח,,מ והשמ תצקמ ןאכ רפוסי .היח ןכ -- םתס

 לידנמ אוה בוט םולכ -- "המכח,,מ "המרע,, רתוי הב שיש

 :ולש ילשמב המכח ה קרפב בתכש ךלמה המלשמ שיוואפ
 דע ותעד הררקתנ אלו "המרע יתנכש המכח ינא,

 המרעל רבע ,המכחב חתפ -- "אצמא תומזמ תעדו,, ףיסוהש
 לעו .המרעו המיזמ איהו המכח איהש עמשמ .המזמב םייסו

 עייסו ,ותב חקול ,ונב ןתח לע -- שיוואפ לידנמ םירעה ימ

 והשימל חמצה -- המזמ ךרדב הפוחה תחתמל ותדכנ תסנכהב

 רקע ירה -- םירבדב ךיראנ המלו !וז המזממ הער וזיא

 .ונב לשריהל ויה (דיחי ןבו) תופי תונב יתש :השעמה

 ןתחו "תאשיג השאה, קרפל העיגה המש הבירפ הלודגה

 תברועמו ליח-תב האנ הרענ יכ ,הרובע שקבתמ הל יואר

 שקוביו היבא לש הגיזמה תיבל םירסהו םינוקה םע תעדב

 אוה -- רקעבו רדוסמ אוה ףא האנ רוחב -- אצמייו רוחבה

 רוב ךותל,,ש ןכדשה יפמ ול חטבוהו ,הבישיו תבישי דימלת

 ץוחו הגיזמ תיבו תונח ,ליח-תשא תב :לפונ אוה "ןמוש

 םהילע ףיסומ -- בורל רקבו ןאצ תורעיו תודש -- הז לכמ

 עבקנ ט"שבו ורבשנ תורדקו וצפונ תורעק .ףסכ-תינודנ --

 ."קוליס,ה -- הינפלו הנותחה םוי

 -- רהומה יפסכ תונמל עיפוה דעוימהו -- דעומה אובב

 קלתסנ -- הטורפה התיה היוצמ וליפאו ,הטרופל הטורפ ןיאו

 ןכיהו ? ללכה ןמ אוה אקווד אצי המ ינפמ .ול חרפו ןוצרה ול

 ,רחוסו אוה רחוס לשריה ? םיחיטבמש המ םינתונש ונעמש

 ובייחתה ןתחל) "ורובידב דומעל,, דציכ ותעדמ ןיבמ עודיכ

 םינמוזמב קלח -- הנותחה ינפל דוע ןובשחה תא קלסל

 תעשב .הנותחה רחא לח םנוערפ ןמזש ,תורטשב קלחו

 ,וינזאב שחלו תוצעיתהל ןתחה תא ןכדשה ארק םינוידה

 לע דומעת אלא ,ברסת לב -- תורטש לע רבודי רשאכש

 ,שיוואפ לידנמ אוה ,ןקזהש ,שרופמ יאנתב לבא ךתעד

 םותח אהי אוה ,ו א ל -- "ואל,הו -- ןה אוה ולש "ןה,,הש

 רידא ריבג ...רחוסל רבוע ףסכ איה ותמיתחש ,םהילע

 םותחי רשאכ היהו .'וכו םיסכנו םיתב לעב ,אוה םירידאבש

 ךבלמ הגאד רסתו היחונמל ךשפנ בושת -- רטשה לע אוה

 ול םיולמ -- ויניעב הלק הצירק .ךסיכב איה אינודנה --

 הנוכת התיה ןתחה אוב ונפל םידחא םימי .םידע ילב דימ

 םינבא רודרד שער :לשריה לש ותיב ירוחאמש רצחב הבר

 תא םיפצרמ -- רצחה ךותמ םילוע םיסנרוקו םישוכמ לוקו

 ,םיכבדנה יקדס םהב םיאלממו םינבא יקולח םיצפנמ ,העקרק

 הנהו .תיבה יתכריבש הלודגה הבחרב תורוש-תורוש וחנוהש

 םוי ,םימיענהו םיבהאנל תירבה תתירכ םוי ,לודגה םויה אב

 הבישיל לשריה תיבל ןתחה תא וויז רוא יפנכ לע ותא איבמה

 השרובל הריאמו עיקרה ימורמב הדמע שמשה .תערכמה

 םירדלו לשריה תיב לע ההגנ ינרק תחלושו היבשוילו הלוכ

 .ןולגעה רדיו רתלא לש ויסוס תטעש לוק עמשנ ץוחב .וב

 םינתוחמה םידרוי ותלגעמו ןכלהמ ורצע ותרכרכ ינפוא

 (דמעמל תובישח תתל יאדכו ויד ומצע ריעה םש) הבישיומ

 ןח לש טוחו רהוזב ריהזמו קירבמ ולוכ ןנד ןתחה םשארבו

 תיבל םירס ותילמפו ןתחה , םיחרואהש העשב .וינפ לע ךוסנ

 רצחהו וירוחאמ וילא םיסנכנ םירחא םיחרוא ,וינפלמ לשריה

 לכמ םייח-ילעב תשחור תפרה דע תיבה ןמ ךשמנה החוורמה

 ,םיזוואו תולוגנרת ,ןאצ ינבו םישבכ ,םילגעו תורפ :םינימה

 םישירחמ היעפהו העיגה תולוקו םיעגעגמ םיזוורבו םירוברב
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 .ןחלושה דיל םמוקמ תא םידבוכמה וספת רשאכ יהיו .םינזא

 הנופה ןולחה ןדאל ושיגהו ןתחה תא עורזב ןכדשה ספת

 הדשבו תיבב אצמנה יחה לכמ האלמ איה הנהו -- רצחל

 שיא -- םהנימל תיבה תופועמו הנימל המהבה ןמ -- רעיבו
 םינכשה לש םהיתומהב תא ויבא תצעב סייג לשריה) רדענ אל

 רחאלש ,ודמע סומכ םעטמ -- ורצחל םנימזהו הלק העשל

 הלא :ןכדשה וזריז -- האר םג האר -- (וביט רווחתנ ןמז
 תופועהו ,ןתרג תולעמה תורפהו ,םש םיצפקמה םילגעה

 אוה תואורה ךיניעש הז לכ -- םיחפנתמה םידוההו םיחרוצה

 הערמה תודשבו םירפאב רזופמה ברה .הנקמהמ ןטק זוחא קר
 | .ןקז ותואל םיכיישה

 ול ןופצה בוטהמ וניע עיבשהל הליכ םרט אוה יהיו

 רבכו -- שיוואפ לידנמ-לשריה לש ותיבב הנותחה רחאל
 י'חקל,,ה אוה -- םינשבודה תמיעט ןמז עיגהש תואה הנתינ

 ךרבלו ףירחה "ןיפנורב,ה תיסוכ תעימגו בוהצירופאה

 םינתוחמה ןוצר עיבשה דוביכהו םינפה תלבק "םייחל,

 ןכדשהו זילע דוקירב םידדצה ינש וחתפ םמורמ חור בצמבו

 אלש הלכה יבאל רובדה תושר רסמו אינסכא דובכב חתפ

 םיכרוע ותשאו אוהש לע ותחמש תא עיבה אלא ,הב ביחרה

 בייחתמ יגנה .:ףסויו תחלצומו הבוט העשב ןיסוריא תדועס

 לאוש -- ! םינמוזמב -- .ךכו ךכ ךסב אינודנה תא קלסל

 אב זא .לשריה הנוע -- תורטשב אל -- .םמתמכ ןכדשה
 ןעיו וב ךיראה אלש אלא ורבד תא תאשל ןתחה לש ורות

 לש ותמיתח דילש שקבמ ינאש אלא אחינ ,תורטשב :רמאיו

 לכ יניע .אבסה לידנמ םחנמ 'ר םג םותחי דבוכמה ןתוחמה

 ההימת לש תוממותשהש ,ןקזה ינפ לע וחנו עתפל ואשינ

 יתישע אל םלועמ -- !םותחא ינאש -- ןהילע וכסנתנ
 ויניע ושגפנ הז עגרבו .יעבטמ תונשל הצור יניאו תאזכ

 הבר המרעב ,תוננחתמה הדיתעה הלכה ,ותדכנ הבירפ יניעב
 תא השעת אל ירובע םג -- הלוק ןניח -- אבס -- ןבומכ

 לידנמ ינפ תא ופפיל הביחו הבהא לש םוח-ילג !רבדה

 אל .ךרובעב קרו -- ךרובעב ,הרקי הווירפ :אבסה שיוואפ

 ,ולוורש תא לישפה ,ודי תא טשפו הנע -- יתמיתח תא ענמא

 ןינע אוה -- ךכ רחא היהש המ :..םותחיו הצונה תא לטנ

 רזחו םימסק לקמבכ ןקורתנ רצחה :םיבזכואמו םימורמל

 תווראל -- םיסוסהו ןהילעב תותפרל ובש תורפה ,ותוממושל

 ,םהינודא רידל םישבכהו םהינכש ילולל םילוגנרתה ,םהינוק

 ויחיו החפשמ .ומיקה ,ודיתע תא ןנכתל ףתושמב ליחתה גוזה

 םימיענ ,םהל שיש המב וקפתסיו םקלחב וחמשיו רשוא ייח

 רהמנהו . רמה םויה אוב דע םתחפשמ ינבב םיששו :םהייחב
 ונממ הרזח ןיאש םוקמ לא תכלל םימע-יעשר י"ע ווטצנ וב

 .דיייה 7

 , שי



 ינמורה אבצל סויג

 תולובג
 הלואגה יפסכ לע "הניק ה
 (הלודגה הריסמה וא) ןוימטל וכלהש תורשמ
 טנמלרפל תוריחב
 םיחצנמה ירורג ןיב ללשה תקולח
 םתפוח לילב הלכו ןתח ןיב םידירפמ לובגה ירמוש
 רקפה ידוהיו תוסח ידוהי
 ינונטשי -- יתבהא תחת
 תוירוטסיה תומישר יעטק
 םפקותב ורייתשנש רוסיא יוצ
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 : הדיחא הטיש יפל שרומרמ לכב עצבתנ אבצהמ רורחשה

 םישלש :(טעמכ עובק ריחמל ךפהש שישקב) םינומלש ןתמ
 םיינע לצא ןתינ הז םוכס (זאד רלוד םייתאמ) םיאיל ףלא
 "לגוסמ יתלבכ,,)) רורחישה היה הז םולשת דעב .הינודנכ

 -- הראנימא הז ריחממ שילש ;טלחומ "טיטוקוס,, (תותימצל
 םלשלו) שדחמ בציתהל החדנה לע הנש רובעכ -- הנשל היחד
 שיב םאו -- תישילשב ןכו ;םיפלא תרשע בושו -- (שדחמ

 ארקנ טלחומ רורחיש) .אבצל דובכ רחא ףוסבל חקלנ ,אוה לזמ
 וניא :רמולכ ,רונתה ירוחאמ לא לטוה -- "ארטאוול טאסאל,
 .(לותח ותואכ םמחתהל אלא םולכל רשכ

 ולבקתנ םגו הכלהכ וסייגתה םיעצמאה ילעב -- הינש תכ

 הד שאראלאק,,) ריבא סוס לע םיבוכר םהשכ הנחמב ועיפוהו
 והליכאה ,םישדח רפסמ סוס םע תריש סייגתמה ("במיקס

 תרישו רזח ,ונובשח לע אבצה תוורואב והריאשהו ופסכמ

 ןיעמ אבצה ןינקכ וסוס תא ריאשה ףוסבלו תופילח וישדחב

 .(:חע מ"ב -- "תרזוח הניאש אירגנא,,
 לודגה רבגה אוה סיוגמה רענה רשאכ -- תישילש תכ

 חלשנו -- לבקתמ רענה זא -- דובעל לגוסמ וניא אבאו תיבבש

 םא :איה הכופה האצותהו -- הקידבל בציתמ ויבאו התיבה

 גהנמ) תיבה תא קיזחהל ידכ ררחתשמ ונב -- שלח אבאה

 םינש .תוחפ הלוע באה לש ותושת ןבומכ זא (ישונא דאמ

 אוה םא תוארל ,ותייחד בתכ תקידבל ןבה בציתמ תודחא

 .תיבה תלכלכב עייסמ
 תסנכה יתבמ דחאב "בר,,כ לבקתנש רענ -- תיעיבר תכ

 לוע וילעמ םיקרופ -- תונברהו הלהקה ישאר י"ע רשאתנו

 יאבצ תורישמ וררחתשה דציכ

 ..וכרי לע וברח שיא ...ברח יזוחא םלכ -- לארשי ירובגמ,

 י'. ..רחפזמ

 .תורחא תותדמ "שדוק ילכ,, םע םג גוהנ הז גהנמ .תוכלמ

 הריבבש תותדה דרשמב הניחב תודעו ודימעה םינשה תוברב
 ררחוש -- רמוכ לידבהל וא בר תדועת םשמ לביקש ימו

 וררחוש (םידוהיה) םיבציתמה לכ טעמכו ליאוה .יאבצ תורישמ

 םג אבצ אובצל םירשכה ןיב ולבקתנ -- ?תואירב ימעטמ,

 ירהש ,םהילגר לע דומעל ולכי אלש הלאכ םימומ ילעב
 םינומיאה הנחממ ררחושו ,הסכמה תא תואלמל והשימ ךירצ

 .ןכמ רחאל
 העיס) .הלא םירורחיש עקרק לע וחמצ הברה תוירורעש

 -- אפורה י"ע תלספנ קצומ ףוגו רשב ילעב םירוחב לש

 ןיע ילבלפמו שאר יטטור ,םיעלוצ ,םיכנ תרובח -- התמועלו
 חכ רוצעי םיחכונהמ ימ ,יאבצ תורישל םיבוטכ םינייוצמ --
 ףרוצש ריעצ ןיצקב השעמ !+ סעכמו קוחצמ עקפתי אל ובלו
 םידעוימה תמישר אפורה ידיב הארו סויגה תדעול ריכזמכ

 תבהאמ אלש ותעדמ ןיבהו םידוהי םלוכ םהו תורישמ הליספל
 .ןוסח רוחב לש ותואירבב םגפ הז אפור אצמ בקעי תא ושע
 תויהש ול ריבסהו וילא ריעצה שגינ סויגה תנוע רמג ירחא

 ונממ אוה שקבמו ...הטרופל הטורפ ול ןיאו התיבה עסונ אוהו
 ..."םינדי'ז,,ה לש ןוידפה יפסכמ והשלכ םוכס ורובע םג שירפהל
 יחל תריטס ,ינמורה אבצב לבוקמכ ,התיה אפורה תבושת

 תא רוסמיש ול עידוהו העדצהב ול הדוה ןיצקה ...לצלצמ
 .תפצוחמה העדוהה רכש התיה הינש הריטס .תוכלמל רבדה

 הלספנ הדעוהש ןוחטבה דרשממ אצי וצו םיטעמ םימי ואצי אל
 -- שדחמ וררחושו -- ובציתה .שדחמ ובציתי םיררחושמהו

 ..ושחנל השקי אל --- םעטהו

 "םיררחושמ,ה לע הלודגה הריסמה רחאל ואשנש הניק ריש

 -- הארו םימשמ טבה

 -- ייל טנזיוט גיצכעז עניימ ןענייז יוו

 ןעבעגעגקעוו א באה'כ סאוו

 ןעבעל ןיימ ןופ עטראפשעגבא םאד

 ידכ

 ! ?יירפ ןרעוו לאז ךיא

 ...טכענ ןוא געט ןעזעוועגפיוא

 טכעלש רימ טרעוו ךיז ןאמרעד'כ זא

 טכערבעצ ץראה סאד רימ ןיא ןוא

 ...העוו ןוא ךא זיא -- ענעשעק ןיא ןוא

 השרובב תוריחב

 -- ירגנוה ןוטלש תחת ויה םינותנ השרוב ירכא דוע לכ

 'ושע ידי םידיהו בקעי לוק לוקה,

 םא -- הארו םימשמ טבה
 םיאיל ףלא םישש יתמרת אל
 ינוכסח יפסכ םתא ןכיה
 -- ינוה תיצמת ,ייח שוכר

 ידכ
 ! 'אצ , -- אבצב יל ודיגיש

 לילו םמוי יתדמע רוענ

 לליא תאז ירכז ידמ
 הטורמ ישפנ ,הכוב יבל

 .הטורפ וב ןיא ,יוה ,יסיכו
 .ש .ג דיב רישה םוגרתו שוטיל

 ולאל טרפ) םרפכבש ''הירלצנק ב השענב ונינעתה אלו טעמכ

 םיראידמ-םירגנוהה תפוקתבש -- "תונותח יתש לע ודקר,ש

 רובעכ ; םיקהבומ םיכולוו םהירה --- םינמורה תסינכ םעו ויה
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 םהישנאש םהל עדונשמ םלוא ("ורגנאתה,,ו ובש הנש םירשע

 גוציי ינינעב םתעדל לואשל וליחתהו םוקמב םיטלושה םה

 ,הזכ רבד םייק אל םירגנוהה ימיבש) טנמלרפבו הצעומב

 י"ע םהמ שקבתמ םלוקו (םהידיב הריחבה תוכז התיה היופרש
 ,תיטילופה םתמדרתמ םוריעה ןהיחילשש תוברה תוגלפמה

 האצמו התושידאמ תאצל השרובב תייוגה היסולכואה הליחתה

 ,הנידמב השענב השירדו הליאש .הביבס שחרתמב בר ןינע
 תונריעה הספת המוקמ תאו הל הכלה םהב התיהש תושידא
 .והשלכ ךרע םהל וסחי אלו םהילע ומלח אל םהימימש ,םירבדל

 יבשות לש םתעדותל הרדחו הרבג תימואלה השוחתה

 רחסמ םשל קר אל ,םהיתוגספמ םידרוי וליחתה םהו םירהה
 ,םידוהיה לש םהיתואתשמ יתבב 'א םוי יוליבו הדובע ,ןינקו
 איה -- הירלצנקה ייחב העיד תווחלו תושדח עומשל םג אלא
 יכרד םיעבקנו ויתולילעו רפכה ישעמ ונכתנ ובש הצעומה תיב
 תא ירפכה האר םג םש .רוביצה יחילש י"ע םיירוביצה םייחה
 ריסמ אוה םהינפבו םיסנכנו םיאצוי ,םרשבו םמצע ,ויטילש
 םינודאה םתואש ול ררבתמ הנהו דובכה תאריב ועבוכ תא
 -דזמ ,םיוחתשמו םיערוכ םה םהינפבש ,הירלצנקבש םירודהה
 לגלגמ ליחתהו וכרע תרכהו הואג אלמתמ ובל .ולוקל םיקק
 .אה לעו אד לע הקלירוה רטילה תיעיבר תמיגל תעשב החיש

 דוחייב ,ץוחה ןמ תולוק יפטוח םיאב וליחתה םייתניב
 :דאמ התגש םתואגו -- טניסלו טנמלרפל תוריחבה ינפל

 םיננחתמ ,ינשהמ ראופמו רדוהמ דחא ןהירבודו תולודג תוגלפמ
 עדוי ךניא ןיידע התאו םרובע עיבצהל ונממ םישקבמו וינפל
 בר ןמז וכשמנ אל םיסוסיהה .יממ ףידע ימ ,טילחהל ימ רובע
 תובוטה ,םהינפב םתונתב ,םדיב ועייס רחביהל םידמועהו
 םהילע איבהל תויושע םהיתוגלפמש םילודגה םישעמהו תוברה

 השק ןיידע םלוא .ןהיגיצנ דעב ועיבצי םא ,םתבחרלו םתחוורל
 ואיצוהו ומכחתהש דע -- רחא דצל וא הז דצל היטנה םהל

 ימשיטנאה ןויתיפה .תולוק ךושמל לולעש ,ןויתיפ םתחתמאמ
 .םתכח שארב הלתנו ותספוקמ ףלשנ

 טנמומה לש רידאה וחכב ונימאה תוגלפמה לכ טעמכ
 ונגינ םנמאו .תילרוטקלאה הרעקב השיחבה תעב ,ידוהי-יטנאה

 ןונגסה תופירחב הלאמ הלא ולדבנש אלא ,הז םהזנ רתימ לע
 הלחהו "לגיק,,ח .םילכוא השרוב ידוהיש הואתה ילכאמ רואיתבו
 ךבירש םיזוואה ןמושו םיישאר םידיקפת ןאכ וקחיש הנבלה

 ואוב ינפל דוע .התסהה ילגלג תא םג ןמיש ,"טנלושט,,ה תא
 חצרה סנב רחא "רובג,, ףפונ ,השרובל ,אלינד ,םימדה שיא לש
 השרובל אב ,עודי םימד ןתח ,וקנאי-יש םשב דחא ןוטפיק .ולש

 ,ראואמ רלשיט ידוהיב הריש אוה אוהש חבתשהו תוריחב ינפל
 טפשמב יאכז אציש ירחא -- 'זולקמ םיסכנ לעב רידא ריבג
 ...םירכאה דגנ

 ומייקתי ךאיהו ? םישקבמ םה םידוהיה תולוק תא םג אלהו

 תשקב ךדיאמו םדגנ התסה דחא דצמ ! דחי םג םיקוספה ינש

 .םייתפש תוזלו הפש יגעלב םימגמגמו םיכלוה ויה ךכו ! ? םלוק
 םיטסינארצל ימ םהיתוגלפל םידוהיה םג וקלחנ הנושארב
 תולודגה תוגלפמה יתש ןהו --. "םילרביל,,ל ימו (םירכא)
 םידוהיה תולוק לש םכרע תא דאמ הבישחה ןהמ תחא .הנידמב
 דוצל ידכ ,טניסל המישרה שארב טגיסמ ידוהי הדימעה ףאו

 םידוהיה ואב םימיה תוברב .ויחא לש תולוקה תא המרחב
 תופוכת םירקבמ ויה םייתגלפמ םינלומעת .םהלשמ המישרב

 .שפנ םייפלאל בורק היסולכוא תלעב התיהש השרובב

 ,השרוב לש הדסויה זאמ םייוגה ןזוא םתעמש אלש םירבד
 תולפת רפס ודיבו רמוכ היה םעפ .םידוהיו םייוג םהל ובישקה
 ירופיסו הנטש ינוגינ ויעמוש ינזאב רמזמ ליחתהו יליריק בתכב
 המטשמ ינצינ השרובב םיטבונ וליחתה זא ,ןכותל קירה הביא

 הלא ויה תונושארה םינשב .הז טבנ חרפו לדגו חמצ .םידוהיל
 םידוהיה לע םידב ירופיסב ופפונש תוימשיטנאה תוגלפמה
 .הז ןוועמ וקונ אל ןהבש תונקותמה םג םימיה תצורמבו

 ילרביל םאונ דמע ,תוריחב םורט ימימ םימיה דחאב השעמ
 הרייעה זכרמבש רגרבצריו םייח לש ןייה תיב תוגרדמ יבג לע

 ויה הרקמבש ,םייוגל ריבסהו ידוהיה בושייה לש וכות ךותב
 תומישרה דצמ תולוקה תליזג ינפמ וששחבו דמעמ ותואב

 -- אבלחד אבויסנב הגילממ לכוא רכאה דועב,,ש ,תוימשיטנאה

 םהיניע ואצי המכ) הנבל הלחב ושפנ תא הנהמ ידוהיה

 המעוט ידוהיהש הרוחצה הלחה לע וללה םייוגל םהירוחמ
 ןומלחב החושמו ןבל חמקמ היושע המיעט הלח 0 תבשל תבשמ
 לבוט אוה הלח התוא .התא ךיתולוגנרת ול תוליטמש הציב
 י"ע הטחשנש הנכסמ תלוגנרת התואמ ןכוהש ילצ לש בטורב

 ריבעמ אוה רוביד ידכ ךותו) המיח תוירזכאב םהלש טחושה
 העונתב תירזכאה הטיחשה תא שיחמהל ידכ וראוצ בחורל ודי

 יבישקממ זוחא םינומש (םיניזאמה לש םהימד החיתרמ
 .ויה םידוהי "השרד,,ה

 ,ןודז תנווכ ךותמ םירצי יובילב םאונה תא םישאהל השק
 חיכוהלו התיה תוגלפמה רתי ידימ תולוק איצוהל הרטמה ןכש
 תדלומה תא ליצהל םילגוסמו םייושע ותגלפמו אוה קרש םהל
 םייתנש רובעכש ,היארהו ,תוינמורה תולוגנרתה יללוז ינרפצמ
 יאדכ ,תילרבילה ותגלפמל ומרז אל םייוגה תולוקש ותוארב
 ברע ...ורוע תא ךופהיו -- םידוהיה תולוקב תוכזל תוחפל

 תומרה תוגרדמה ןתוא לע גוגמיד ותוא דמע תושדח תוריחב
 םידוהיה לש הירוטסיהב קרפ דחי םג םידוהילו םייוגל דמילו

 חלמ אלב םלועל רשפא יאש םשכ,, :םימיכחמה וירבד ויה הכו

 : דרפס -- ךכל תודע ,םידוהי ילב םייקתהל םלועל רשפא יא ךכ
 הידוהי תא האיקהש םויה ןמל וז הנידמ יתארנ דציכ וארו ואצ
 ."הילע 'ה תלמח -- הברקמ

 לכשה רסומו הירוטסיה הז קפקפופמ דמולמ םהל ףיטה ךכ

 יסחיב הלודגה ותואיקב תא םיברב עידוהו תחא המישנב
 ינפלמ םהילע םחירש םילוגנרתה םלוא .םימע ןיב הבוט תונכש

 לוכאלו םטחשל םידוהיה ופיסויה -- םהילע אהי המ םייתנש
 הלאשה ? םהל םג הרתוהה -- תנבלוחמה הלחהו ? םרשב תא

 וליחתה תותפשאב ורקינש וללה םילוגנרתהו הניעב הראשנ

 םהילול ידילי ילכוא לע המוצע תמוערתו םחומב םג רקנל
 לש ושרדמ תיב ינהוכ ,לערה יפיטמ אובבו םבלב הרבטצנ
 םישולשה תונש תלחתב דועש) הצמשל עודיה ונאירדוק
 תוריחבה עצמב הינמור ידוהיל "יפוסה ןורתפ,,ל םוסרפ ןתנ

 -בש הנעלה יערזל הירופ עקרק ואצמ ("םיל -- םידוהי,, :ולש
 הגישה הבר הצופת -- הז םישואב ירפמ תרצות ,םנולקצ
 בטיה וטלקנש םייסראה םיליתשה תא הקפיסש איהו השרובב

 לש ותעפוה םע ואישל עיגהו לדגו בינה םיירפו התמדאב

 הנוממכ ,אלינד ,ץיבונר'צמ קילאפ דוד טנדוטסה חצרל ףתושה
 רבחל ףרטצנ םרט ןושארה ובר) השרובב תוברת ינינעל
 'פורפה ,לארשי תאנשל ןקיטרואיתה דמולמה היה ,םיחצרמה

 .("!הניתשלפל -- םינודוהי,, : ברעהו םכשה עבתש ,אזוק
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 = תוחצנמה תונידמה ירזוע ןיב "ללש,ה תקולח
 | (הקולחה ינפל)

 הרבעו הילגנאו תפרצ תעפשהב ,הפרטצנ הינמורו ליאוה
 םולשה תודיעוב הל הנתינ ,המכסהה תונידמ דצל 1916 תנשב

 .היניע תוארכ תוירוטירט חופיסל תישפח די ןמר'ג טנסב
 תוצראמ ץרא ילבח תשילתו זמרה תא וניבה הינמור יאנידמ

 קלחכ םתנידמ לע וזירכה -- היברסב יגיהגמ : הלחה תוחצונמה
 הירפמיאהמ הערקנ הלודג הנידמו תדלומהמ דרפנ .יתלב
 השילת,, דעב "תיבר,, םינמורה ומליש הנש 20 רובעכ) .תיסורה
 קומינב ץיבונר'צ הריבה םע תינופצה הניבוקובב -- וז "הלודג
 הינמורל החפוס הניבוקוב .(םינשה לכב םצראב "שומיש,, לש
 ולוכ -- ירטסואה ךלפה ,אוהש םיגוראבה תזרכה תובקעב

 רחאל הצראמ הדדשנ תירגנוהה הינוליסנרט ...אוה ינמור
 איה -- 1 שרומרמו ,םיראידאמה י"ע םינשב תואמ הטלשנש
 תורצה וליחתה ןאכו -- היקבולסוכ'צו הינמור ןיב הקלוח
 .ידוהיה טועימל

 ושכרש האנשהו תועשרה לכ םעש ,תמאל שחכתנ אל
 השעמל הכלה ןמייקל וליחתה םגו םהידוהי יפלכ םינמורה
 לרוגמ םלרוג רפש -- תימואלה תונודאהו תונוברה םעט םשוחב

 אכלמ ןיבש םינשב היקבולסו סורדוטפרקה דצבש םהיחא
 -והיל ספא .םידדשנהו םידדושה לש םמעז ךוש דע -- אכלמל
 -וק תחיתמ םע ומתתסנ -- יתוכאלמה לובגה ירבע ינשמ םיד

 םהיניב וקתינ ידדה רחסמה יכרד ,םתסנרפ תורוקמ .לובגה
 רבעמבש תודיקפה ידסחב םיולת ויהו ףפורתנ יתחפשמה רשקה
 הברהו וטעמתנ םיכודיש ,םיבורקה לצא רקבל תושרל תושרמ
 ,החפשמ יסחיו וטעמתנ ןותיח ירשק ,ומתתסנ הסנרפ תורוקמ
 .וקתנתנ תועירו תודידי

 םהמע םשוי וניאו םיברוקמל הדועס השוע ןתח שי,

 ('ג ג'יפ ר"מב)

 םתפוח םויב הלכו ןתח ןיב םידירפמ לובגה ירמוש

 יתש ןיב םירבעמה ,הסיטה רהנ תודג יתש לעש תולובגה
 ןהיתשבש םידוהיה -- הינמורו היקבולס-וכי'צ  ,תונידמה
 ירוזאב קספ רחסמה ,םרב .םינושארה םימיב םיחותפכ םובשח
 וררש אל ןיידע הבוט תונכש יסחיו יולגבכ רתסב ,ןהימוחת
 םירבוע הבישי ירוחב .םידוהיה ןיבש -- הזמ טרפ ןהימע ןיב
 .וידעלב ףא םיתעלו דבלב רבעמ קתפב םתהל אכהמ ויה

 וגרתשנו וכשמנ תונתח ירשקו תולכ תוארל ואב םינתח
 אהיו "העונת שפזח, לש הז "רשוע,, אובי םלוא .םהיניב
 היפהפיה ותב :יכדרמ ףסוי ר"'ב לאיחי לש "ותערל רומש,,

 .לארשיו השמ תדכ השדקל דמע יקבולסוכי'צ רוחב ,עגייפ
 םנובאת ,היינע .התארקל השש השרובו הנותחה םוי עבקנ
 הידי ,הלכה םא הקבר ("סנקעדעב,,) הסכה םוי ברקתהב רבג
 תונולחחמ הלוע היפאו חוקירו ןוגיט חיר .הדובע תואלמ
 .הדועסל ןקותמ לכהו םימעטמה

 דובכל שכרש) ושודיחב ץצונ למיירטש -- לאיחי 'ר

 ולעה לולכמ -- ויתונב .ושארל שובח (הריכבה ותב יאושינ
 ,הרדהב הלולכ -- הלכה .םיקרוממו םיצהוגמ -- וינב .ןפוג לע
 םייתעבש -- הינפ רואו התראפת ויזב תרהוז יפויה לילכ

 בלב הפצמו תולולכה אסכ לע הל תבשוי -- המחה רואכ
 עיגהל דמועה (...הבלל ורחב םירחאש הזל) הבל ריחבל טטור

 ינומעפ לש םלילצ עמשנ קוחרמ םנמא .טגיס ךרד םשמ

 (קילאשרמ) ןחדבה ...אצוי הכותמו תברקתמ הלגע ,בכר |

 : ואובחממ עקב דוסהו תוטעמ תועש ואצי אל .ותא וניא ןתחהו
 יכ) ותנותחל עיגהלו רובעל ןתחל תתל םיברסמ לובגה ירמוש
 רובע / הנובתו הצע ןיא / הנוגה ושע דיל / הנותנ תתמ ילב
 .(הנותחה לילב / הנוגע הלכ

 -- "םיבוהאה םיערה,, ןיב דירפה מ"ק האמ לש קחרמ
 םויה תרחמל ."הילכ התדע אל הלכ,,הו "ראפ ןהיכ,, אל ןתחה

 םכותבו) םינתוחמה עסמבו תורידקה אשמב השרוב התאר

 .טגיסל םיאצוי (הנובלעב הארית לבל הפיעצ הפוטע הלכה
 לובגה רמוש תא "ש"חר,ה לע ףיסוהל לאיחי עבתנ םש
 שדק ןעמל לובגה תא תוצחל בקעיל רתוה ושע לש ודסחבו

 -- היכ'צל רזח אוה .וצראל התחקל אל לבא ותדועי תא
 רתויו םהילע 'ה םחיר רשא דע תוקוחר םיתעל .הינמורל איהו
 הקברו לאיחי תיב תא גוזה דקפ םיאושנ גוז תבש םתבש םהל
 השענ גוזה .השעמה רכז תא ךכ ידי לע ררועל אלש ,השרובב

 :םהל רומא םוי דע ;םהל אל ץראב הברתו הרפתו החפשמל
 לע םייח תוכז אלו תאזה ץראב אל הבישי תוכז םכל ןיא
 .תאזה המדאה

 | הקולחה רחאל

 הינמורב רקפה ידוהיו תוסח ידוהי

 ראב,, דובכ לש שוביש ידי לע חבשל התכז השרוב םא
 -רפתנ שרומרמ ירה (השרובל עבש ראב -- ךפהל וא) "עבש

 -- שאר) "שורמ רמ,, :תובית יתשל הקלחתהב יאנגל הש
 םסרופמ ןואגו בר יפמ אקודו -- הינע ש"ע (ליערמ בשע

 הומכ ןיא -- םיטפרקה תעקב לש תרזח,,ש ףיסוהו (יריאמה)
 2 ."תורירמל

 דציכ,, רמאמב (ונייח) "הרטסאונ אצאיו,, ינמור ימוי ןותעב

 תוברעתהו תולדתשה י''ע הינמורמ תידוהיה היסולכואה הלצינ

 םישובכ אלו ריצל םיפתוש ויהש ןוטלשה דצמ  םייוג
 ידוהי תרקפהו תברקהב םימשיטנאה וקפתסה ,ןילופ תמגודכ
 ןורתפה דיתע לע םיח"'ודהו היברסבו הניבוקוב ,תוזוחמה ינש
 שאר ידימ עיגהש הידוהי יפלא יצחו תואמ שלשל יפוסה

 המ ןיא הינמורב :תיעמשמ דח התיה ,רלמיהל ופטשגה
 ."תעכ תושעל

 םהל תוגרד יתש הינמורב םידוהיה --.רצ ימיב

 וערקנש םיחטשה ןמ הירגנוה ידוהי ןיידע םימיה םתואב
 תא ןייצל יואר ,םכותב השרובו םמוקמב םייורש הינמורמ
 םידוהיה ,םידוהיל םידוהי ןיב ,הינמור ייוג לצא הילפהה ןפוא
 (םיסורה ןוטלש תחת דבלב הנש םתויה לשב) רמולכ םישונעה
 תומוח ןיב םיריסא ייח ,גובהו רטסינדה ןיב ויחו ולגוהש
 תא ורבעוהו שיא םיתאמ ואבוה -- םויק תלוכי אלל וטיגה
 רמשמ תחת -- םידבע תדובע דובעל היברסבל רטסינדה
 םהיחא םע חחושל םהילע רסאנ ,ירזכא ינמור יניירקוא
 כ"ג .תישונא הרוצב "וקנומ,,ל וסייוגש הקיתעה הינמורמ
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 ובדגתה םה( ישפח ןפואב הב וכלהתהו לובגה ריע התואב

 .(הירטסינסנרטמש םהיחאל הניזמ םירהצ תחורא םוי םוי

 תושפנ 9 תב החפשמ הליצהש "הרעק ה

 טגירל עסיו -- השרובב ותלבק תא וחדש טחושב השעמ
 ץוקישה וצב הקלחנ הינוליסנרטו ץיק יהיו .הקיתעה הינמורבש

 הירגנוה דילי אוהש ימ : תוכלמה םעטמ זורכ אציו םמושמה

 ורגסיי -- ךכ רחא -- הזו הז םוי דע רוזחי -- רוזחל הצורו
 ןנוכתהל הלעבב הציאה הידלי 7 םע תינטחושה .תולובגה

 תנוע עיגת טעמ דוע :הל הנע הלעב םלוא .היבא תיבל רוזחל
 טגיר ידוהי ןישירפמש "הרפכ,, תומורת יפסכ) "לסיש,ה

 לכ דעב וליפא הפילחא אלו (רופכ םוי ברעב "שדוק ילכ,,ל
 ךל ןתאו יבוש -- ךמא תיבל בושל ךשפנ הקשח .הינוליסנרט

 םייתניב וקליס אלו ךיבא יל חיטבהש אינודנה תא ךרדל הדיצ

 ויחיו -- ינמורה דצב הרייתשנ החפשמהו תולובגה ורגסנ

 .דאמ דאמב ומצעיו ובריו הצרא ולעיו

 הירגנוהב םידוהיה לש תדלומה תבהא
 הלודגה הבזכאה
 םועדי לב םיטפשמו עשר יקוח
 הירגנוה ידוהי תואלת
 יתימאה םפוצרפ םילגמ םירגנוהה

 הינשה ע"הלמ ינפל השרובל םיבש םירגנוהה

 שרומרמל םירגנוהה תסינכ םע םהל התפיצש הבזכאה

 םהיביטמ לש עשרה יאנתב םינוהה םע ינב ןוטלש לש םבושו

 ךכ לכש ותלוגס םע אובל םיחמשה םידוָהיהש ,םינוטבטה
 בורקמ אל וז הבזכא -- וילא םתונמאנ תא ושיגדהו והבהא

 ומדקש םינשה םתוא לכ הבוטה יופכ םעה תא וריכה םה :האב
 ילייח דומעב ,המחלמה לש המוציעב ,ןמזמ אל .1940 תנשל

 רובע תותיזחב םהייח ובירקה םידוהי יפלאו הכרעמב הירגנוה
 הזכ גולאיד עומשל רשפא רבכ-- םהילע הבוהאה תדלומה
 אלל הבהא לע םכסמ יודיו ןיעכ עמשנה ירגנוהל ידוהי ןיב

 תינצחשה ותבושת תאו ,בשוי אוה וכותבש םעלו הנידמל גייס

 םימחלנ ,םירגנוא ונחנא, :טלושה םעה ןב לש תעשורמהו

 ויד .תדלומה חבזמ לע ךפשנ ידוהי םד הברה ,הירגנוה רובע
 תויוכז יוש םיחרזא תויהל תוכזה תא ונל תונקהל דבלב הז םד
 רסחו סג םעז ץרפ הוולמ אובל הרחיא אל הבושתה -- " 'וכו
 םניא םידוהי ,רורא ידוהי ,קותש,, :הובג ןיצק יפמ ,רוצעמ

 ונחנא םיריכמ .תאזה ץראב םיחרזא םכניא םתא ,םירגנוה
 וקלתסה -- ונתא הלחנו קלח םכל ןיא -- םיאמר ,םיבנג ,םכתא

 יפמ תורוד ךשמ ועמשנש עלבה ירבדמ קלח קר והז '+ ןאכמ

 םישל וברהש םהינותעו םיימשרה םהיתומב לעמ הז םע יגיצנ
 -שפא ךרד לכב םאכדלו םליפשהלו םתונמאנ תא סלקלו געלל
 .טלחומה םלוסיח דע -- תיר

 -נוהו םינמור ,לארשי יאנוש םינכש םימע ינש :וארו ואצ
 וליפא םיתעל ,םינורהאה לומ םיטושפכ ובשחנ םינושארה ,םירג

 ,םהינש .םינמורה לצא םיידוהיה םהיחרזאב תועיגפה ובר
 .ונוצרכ רוזיאה תא קלחש ,תיחשמה ןטשל סנואמ וא ןוצרמ ורבע

 םשפנ םהל הנתינ ינמורה דצבש םידוהיה ,הדוקפ םוי אובב

 םיטוחשה ינורחא ויה םירגנוהה דצבש ולא וליאו ללשל
 םינורחאה םיעגרב םיחצרמה םהל וניכהש לודגה חבטמב

 םהידוהי לע ללוגה תא ומתס הירגנוה יעשר .םתלפמ ינפל

 -מת םד לוחלחב וקנחנ הז ץראל םתוריסמו םתביחו םתבהאו
 ארונה ןודבאה תנשב תפותה ידקומבו םתדלומ תודשב םתיצ
 .ד"שת

 םיניבה ימי תליחתב ול שבכש הז האג ינדגוב טבש

 יראידאמה וסוחיי תלודג תא הלת הינונפ תעקבב ול אל ץרא

 ךרדב .יפסכה םיהו ןארוט תוברע ןיב הערתשהש ותרוכמב

 ידבוע םייואלס םיטבש שובכו רובעו ךולה ותכלב וידודג

 השרוב קפס אללו ופלח שרומרמ תא םג ,םיטקש המדא

 םיבשיתמ וריאשה -- וז ץרא לבחל םתסינכ חתפב התיה
 ןמ ירוטסיה ךמסמ הלגתנ ןכ יכ ,םידוהי םכותבו םיראידאמ

 ינפל רבועה ץולחה תביטח לש הביט תא טרפמה םהה םימיה

 ,'םיצילח,, ירבע םשב הנממ קלח ארקנ ובו םיבשיתמה הנחמ

 ואב םידוהיהש ףיסומ ירוטסיה רוקמ) ."םיצולח,, ונייהד

 ילוגמ ויהש ןיב ,הלא םידוהי .(םויה לש הירגנוהל םהינפל

 ,הז רוקמ יפל ,ןכ םא) םירזכה םע ידהיתממ ןיבו םיטבשה
 (1 שרומרמ ידוהי אצומל וסחיב ינמורה דמולמה תצקמב קדצ
 ,עשוהיו השמ ימיבש "ץולח,,ה תא ורכז בטיה וללה םידוהיה

 הליחת הנווכב הז יוניכב םמצע ונייצו הנחמה ינפל ותכלב
 םהל הוש הדמב לחהש ירוטזינולוקה םדיקפת תא טילבהל

 תיעזגה תוראפתהה ימיב ,"ןאצה םחי,, תעב ,הנהו ,םיראידמלו

 הפוריא זכרממ םיערמ תצובקש ,י'ירא,,ה סחיה ןליאב תולתיהו

 ראות) "ישונאה רחבמ,כ ,אמטה םרוקמ רהוט לע וזירכה

 (ונצרא בירחמ ,עשרה סוטיטל םינוירוטסיה וקינעה המוד

 התלעו הירגנוה םג הצפק ,לארשי םעל הלא םיגונ םימיב
 יכ ,איה ףא "ירא,ה ףכואב תבשל הרמאו יעזגה סוסה לע

 ןכל םדוק הנש האמכ ינפל דלונש חור ןויערב הרכזנ עתפל

 לע םירגנוהה לש םעזג תרהט תא בגש ל הרורב המגמב)

 וז םימודק תוכזמ ומלעתהו (םירטסואה לש םיממעה תבורעת
 ,םצראמ לשנל תעכ םיליחתמ םהש םידוהיה םתואל העיגמה

 ןכ יכ) םתגהנהב וליפא ילואו םעויסבו םתא דחיב ןכש

 תא ובזע ,(עזגה רוהט ינרוטה הנחמה ינפל "םיצולח,, ורבע
 תיזכרמה היסא ברעמב הירושימו םירזוכה ץרא תוברע

 .הירגנוה איה הינונפ תלפשל םאוב דע רובעו ךולה ודדנו

 .הדיצבש הרמה הבזכאהו הלודגה תועטה

 ילנונטשי -- יתבהא תחת,

 תירגנוהה תדלומה תבהא

 תיראידמה םתנידמל םידוהיה לש תזרפומה תונמאנה
 ףלאכ .םיעודיה םירבדה ןמ ןה התיה הלודגש תדלומה תבהאו

 ועיבטה םתמדא לע םירגנוהה םע םע םיפתושמ םייח תונש

 םעל הקומע תויטוירטפב םורידחהו םתעדות לע םמתוח תא

 דיהו םימעוזה םינפ ףרח ,ותוברתו וילשומ לע וצראלו

 לגרו ,תונמוזמ םיתעל םתמשנבו םפוגב םהב ועגפש העשדה
 תונש ךרואל םהב הטעבש ,םינוהה יאצאצמ םתאבש הואגה
 ,םינודיז םיטנגמ י"ע תופידרו תושיגנ ,םתא תונכש ייח
 אל הז לכ .ןודז ילשומ תוריזג תובקעב םישוריגו םילושינ

 ,םידירחמה העווזה ימיבש הירגנוה ידוהי לש םנורכזמ החמ
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 רובע םונהיגל תיברעמה הפוריא תא וכפהש ,בלצה יעסמ ימי
 םידיחיה םירגנוהה ויה וללה הקוצו הרצ ימיב: ,םידוהיה
 םשבו ברעמהמ םיאבה םדא-יארפ דעב ורצעש הפוריאב
 םב םירפכבו םירעה לכ תא םידוהי םד םיאלממ םה םחישמ

 םידוהיה ולצינ הירגנוהב .לבסו םירוסיי עודי הז חדינ םע ןכש
 ,הינמרגב םהיחא לש םקלח תנמ היהש רהמנו רמ לרוגמ

 אל המימת הנומאב םא ,תומימתב םא ,םהילשומל תודוה

 תבהאמ אלש ,ךכל םועינהש תוביסה תא ןובשחב וחקל
 ,םה -- הירגנוה לובגב רובעמ בלצה יעסונמ וענמ יכדרמ
 םהילא אבש ,םימשה ןמ סנ לכב ואר יאדוב ,םידוהיה
 . .םיסוח םה ולצבש םעה תועצמאב

 םייתימא שונא ישעמ םג "תובוט,,ה לע ופסותנ םימיל
 לש ינמוהה םסחיו דסח םהל וטהש ,םירשו םילשומ לש

 וללה ןכש ,םנוחטב תא ורידאה םירגנוה םיטאנגמו םיכיסנ
 םישרוגמה ינפב םתוריטו םהיתוזוחאו םהיזוחמ ירעש תא וחתפ
 ילחש הערל תורומתה .םלגר ףכל  חונמ ונתנו םיללמואה

 ודריש תובעתנה תולילעה ,ןתפרחהו תופידרה שודיח ,םייתניב
 ואבו ושחרתהש תוחיצרהו ,תורזגהו ,םידוהיה לש םשאר לע
 רחש םהל חורזב םבלמ וחכתשנו טעמכ ולטבתנ ,ףתחכ םהל
 תורמל ,םהל ורכז םג םה .םינפ ריאמ לשומ דצמ הוקתה
 תחתש בהזה רות ,םינושארה םימיה תא ,םינמזה תפילח
 התרחנ בטיה .םינש תואמ .עברא ךשמ דפרא תיב ןוטלש

 ,דועו יזאהרתסא תיבמ םיליצאה לש םחור תובידנ םנורכזב
 םישרוגמה רובע הנבו דלנגרובב ונוטלש תוזוחא תא חתפש
 םשב הלהתל ומסרפתנש -- םירצבמ העבש  םידנהו םיענה
 ויהו הרות ילודג תונברב ושמישו וחמצ ןהב "תולהקה עבש,,
 האמב -- הלא תולהק לש ןדוסיי תונשב) לארשיב תראפתל
 דע וללה םישרוגמה ןיבמ םידחא דודנ וקיחרה -- 17-ה

 ךותמו הדות תואל .(ועיגה השרוב דעו םיטפרקה יקמעל
 הפשל שפנו בלב הירגנוה ידוהי ודמצנ הבוט השגרה
 תווצמ רמושכ -- ישפחכ ,םהיפ לע הרגתשנש תיראידמה
 םירתומ -- הליפתב קיספהל רוסאש םוקמב,, רמאנ הצלהב)
 יתבב ,םמוקבו םבכשב (! הזה םויה דעו) הב ורבד ,'תירגנוהב

 הוריבסהו הסיפתה-תשק איגוסה דומילב ,החמש תעבו תסנכה
 ולעוה םישדראשט .םנושל לע ולע םייממע םיריש ,תירגנוהב

 םיבר יכ ,זחופה םנוניר בצקל וענ םהילגרו םתחמש שארב

 יפל ומאתוהו הבעות ירישל ונחלוהש םהיעושעש יתב תונירמ
 םידוהיה יפב וכפה םהיתוניגנמ -- תואבסמה יתב ירוכש
 תופקה,, ודקר םתולהצמ לוקלו םידעומו תבש יליל תורימזל

 .הנתיא תוקיבדבו "םיניע ימוצע
 'ר בולאק תלשוש לש היבא לע תרוסמה איה העודי

 הער ,עבש ןב ותויהב ותודלי ימיבש ,ביוט קיזייא-קחצי
 םבש ,םירגנוה ןאצ-יעור יפמ רמז ינימ עמשו םירפאב םיזווא
 ובל לע ותולעהבו םשפנ תובוהא תועורל םתגרע תא ועיבה

 תוחישה תאו "םירישה ריש,, יקוספ תא ,בהלנו שיגרה ,יטויפה

 ינא, -- "..יתיער הפי ךנה,,) ותעורו העורה ןיב תובבלנה
 : העורה ירבדב עומשל אוה ףא המיד .(דועו "יל ידודו ידודל
 ."תא הקוחר המ -- הזור הזור ,התא לודג המ -- רעי רעי,
 ןונגס יונישבו -- "אתולגב אתניכש, לע ושפנ תונע תא
 ההימכ העיבמה תיאליע הואתב ושפנ הסרג ןוגינ ותואבו
 הלודג המ -- תולג תולג,, :המילשה הלואגל ןוגרעו הוקתו

 ליאוה -- "?!תא הקוחר המ -- הניכש הניכש !!תא

 "רעיה תא אלו "לוגנרת,ה תא אל רישל וברה אל השרובבו |

 תובבל השבכש ,האלפומ תודיסח התוא לע החיש הברנ אל --

 םע-ירישש ונתרעהב קפתסנו -- הירגנוהב םידוהיה ינומה

 םהיניעב םהיתוניגנמ אלו םה אל  ,ולספנ אל םיירגנוה

 ידכ דע ץרא התוא יבשות םידוהיה לש םהיפבו םהינזאבו

 תדלומה תבהא .שפנ תוכפתשהו שגרה ימוחתב האלמ .תוהדזה

 אובלו תאצל ועבתנשכ םג םידוהיה לצא יוטיב ידיל האב

 איה -- "לופכה רשנ,ה תכלממל םינמאנ .םצרא תנגהל
 .ויה תירגנוא-ורטסוא תורסיק

 ,הירגנוהל -- םבלו רסיקל הנותנ םתבהא -- םולש תעב
 הירגגוה ידוהי ודמע -- תופתושה תמוחב ץרפ העבנשמ םלוא

 דצמ םייטויוטפ םישעמ לע הצרעה יררועמ םירופיס .הדצל

 ךכ לע םידיעמ תוירוטסיה תומישרב םיאבומה םידוהיה
 -- הנגהב ,הפונת תומחלמב ,תויוממוקתהב .היולג תולעפתהב
 יאניוה לפמטב ףיטמה לש ויחא .שארב קלח םידוהיה וחקל
 םירגנוה םע דחי םידוהי דועו אוה ,הניו תוצוחב הלתנ קנילעי
 תוממוקתהב קלח םתחקב ,ץערג-שידניו ןזורה י"ע דרמה יוכידב
 קתע רבדמ ויפ ךשח אלש ,טושוק קיבדול םסרופמה דרומה
 ,("1839 שרומרמ זוחמב דורי ידוהי ןומה,,) ,הירגנוה ידוהי לע
 םתחילס תא שקיב דרמב םשפנ תוריסמ תא ותואר רחאל םלוא
 השרובש ייפעא .םתלהת אלמנ ויפו תסנכה תיב תמב לעמ
 ינוציקה בושייה התיה איה -- ירגנוהה זכרמהמ התיה הקוחר
 הקחרוה אל --- הירגנוה תוכלמ לש יחרזמ-ינופצה זוחמב רתויב
 תוריזגה לכ .הלצא םג השענ אל םש השענהש ךכ ידכ דע
 .הילא םג ועיגה ,הקוצו הרצ-ימיב םדעצ תרצהו תושיגנהו

 םיבר לע .שויול-טושוק ימי לע ויה םירפסמ רודבש םינקז

 תריזג : השוריפש "הריזג,,ה רודמ םהש ועיבצה הנקז-יגלפוממ
 הרבע ,הל ויה םינפ הברהש תירזכאהו הרומחה ןיאושינה
 ןותיחל דע טלחומ ןיאושינ רוסיא הליחת :םיבר םילוגלג

 ימיב ,ףוסבלו דחוימ ןוישר יפל ,תונוטלשה תושרב ,יקלח
 לוכיבכ "דסח,,ה ךלמ אוה "תונלבוס,ה בתכ לעב ינשה ףסוי

 תונשל תואנש דע ,תוצרמנ תוכמ וב עקת סהרש בייל 'רש)

 םויס ירחא ןיאושינה תא דימעהו (תעשרמה ומא תריזג תא

 תישונא יתלב הריזג .הלכשה תדועת תגצהו יתכלממ סיב

 ןוזפיחב ושענ ןיאושינהו ליאוה ,"הלהב , םשב םג הארקנ וז
 עדונשמ -- הרשע"םיתש דע רשע ינב וסחדוה הפוחה תחתלו
 .יעמשנל השענ,,ה תא ומידקהו אובל תשגרתמה הריזגה רבד

 םימעה ינש ויה םיפתוש וללה תוריזגבש ןייצל יואר

 לקשמכ (הינלופ ידוהיל ןיאושינה תריזג לש התופירח תופרב)
 העיגהשמש ,"ןקז,,ה תרזגב הירגנוה ידוהיל ,םהל חנוה ידגנ
 רוסא הרותה יפלו ליאוה,, : הדצב הרבסהו תיללכ השקב תרגא
 התיהש ,תיתדה תוגלבוסה דוסי לע םהל רתוה -- "ןקז חלגל
 םירגנוהה לש םתלצש רמול ךירצ ןיא : לדוגמ ןקזב תאצל ,קוחל
 התיה הנתיא ,לכה תורמל -- םתמחמ התיה הבורמ םהידוהי לע

 .הבושה תיופכ המוא התואל םידוהיה לש םתוריסמו םתונמאנ
 -ורטסואה תורסיקה טטומתהב ,ר"העהחלמ יהלשב דוע

 ורסמנש םיחטשב גרוהל םיבר םידוהי ואצוה תירגנוה
 ףאו .ירגנוהה םעל םיכייש םהש םתרהצה ללגב םיקבולסוכי'צל

 יתש ךשמ םיפי םייח וארו םהל חנוה םינמורה ןוטלש ימיבש
 םירגנוהה לש םבוש תארקל וחמשש ויה -- םינש תורשע
 "הבוטה,, ימי תא ורכזו םהיתוער תא וחכש ,םיעבראה תנשב
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 הראשנ םתוקתו םתלחות הבזכנ הרהמ דעו םבושל ועגעגתהו

 .לעמ

 םינמורה תאצ ינפלש תבשב הבישיוב עריא ארונ ערואמ

 :השרובב םג עוגפל היה לולעש ידמשאה תדוקפ יפל ,שרּומרממ
 וידימלתו ילידנמ 'ר יברה ידיסח ,םכרדכ ,ופסאתה ישש לילב

 תעימש ירחא שדוק שאב ובהלתה עובש ידמ םגהנמכו ותיבב

 אושב ועתנש ...םתביהלה תרחא העומש ילואו) הרות ירבד
 ןיא הנוכנ םלוא -- הלאמ םיבוט ויהיש םיפילחמב ןימאהל

 תולוחמה תולוקו ומלה םידוקירהו ומער תורימזה .(תעדל
 .תובוחרב ועמשנ םילגרה עוקיר ידהו םיננרה תורבגתהו

 םידוהיהש ,םייוגה ורמא ברה תיבב החמשה תונע לוק עמשיהב

 ברה .םירגנוהה לש םאוב תארקל םיששו םתבשמ לע םיחמש
 ותרצב ול הדמעש איה םישודקה ויתובא לש םתוכז קרו רסאג

 'ה ונליצי ןכ .םולשב אציו ול חנויו -- דגובל בשחיי לבל

 .הקוצו הרצ לכמ

 תוירוטסיה תומישר יעטק רפסמ

 תוערואמב תורושקה תוירוטסיה תומישר יעטק רפסמ

 ועגפו הינוליסנרת לע דוחייבו הירגנוה תוזוחמ לע ורבעש
 ינופצה וקלחב -- שרומרמ ךלפ תונבמ תחא התויהב ,השרובב

 ודמעוהש םירגנוה םינוילימ 3 ךותמ : הירגנוה חרזמ לש

 יפל ,םיילאירוטירט םיחטש קותינ תובקעב םירז ןוטלש תחת

 .השרובמ םידוהיה תושפנ םייפלא םג ואצמנ ,ןונאירט הזוח

 ,הירטסואמ הלודג הירגנוה התיה 16-ה האמה תליחתב

 האמה עצמאב .הל הכייתשה השרובו התיה התוסחב הינוליסנרט

 ועיגה זא .ןפוא תא ושבכו הירגנוהל םיכרותה ושלפ 17-ה

 :הב רוחסל םיכרותה םע הירגנוהל םיידרפס םידוהי הברה

 ואב ,םהה םימיב םינמראה ,רחא םירחוס לש םע םגש רשפאו)

 איהו תחא החפשמ השרובב םג הבשיתה ונימיב .הנידמ התואל
 םיכרותה וצחלנ ךכ רחא הנש האמ .("החמת,ה תחפשמ
 .הלודגה הירגנוה תכלממ המק זאו המורד

 17-ה האמה יהלשב הניו ירעש ינפל םיכרותה תלפמ

 תליחתב הניו סרגנוקב הלודגה הירטסוא תמוקתל העייס

 הזוח יי'פע וללה תוזוחממ םיסורה םג ואצי זא .18-ה האמה

 ןילופ תקולח םע הירגנוהל הינוליסנרט החפוס .ץיבולרק
 חופיסה) .ןכמ רחאל הנש םייתאמכ המייתסנו 1668-ב הלחהש)

 יתש :וקזחתח .(1881 -- יפוסה דוחיאהו -- 1867-ב רשאתנ

 .העלבל הינשל תממוז תחאשכ ,הירגנוהו הירטסוא תומצעמה

 לועה :תקירפל ןויסנ .התנכש לע הירטסוא הרבגתה ףוסבל

 (השרוב דע ועיגה וילייחש) טושוק גיבדול י"ע האמה תיצחמב

 הקופיס לע הירגנוה האב ףוסבלו לשכנ הקילבופיר דסילו

 1867 תנשב הירטסוא םע דחא רתכ תחת התואמצע תלבקב
 הידוהיו הלש יחרזמ-ינופצה לובגה תא הנמיס השרובו --
 הסרה ר"העהלמש אלא ,רבד לכל םירגנוהכ םמצע תא םיאור

 .םינש ףלא ךשמ ותמקהב ולמעש ןינבב העגפו

 ולחנש הלודג הלפמב הירגנוה הליחתה םינשה ףלא תא

 הלפמ .(955) גרובסגוא דיל םינוהה םע םה ,םיראידמה ינושאר

 ,היסא תוברעב שלפש תוברק ףאוש טבשל הכרבל התיה וז
 וליחתהו הברעמ םתומדקתה לע רתוול וצלאנ זאמ ןכש

 םינוירוטסיה .םויה לש הירגנוה איה ,הינונפ תעקבב בשיתהל

 ןדימעהלו הירגנוה תוכלמ לש םינשה 965 תא לגעל םיבבחמ
 ,הירגנוה תודהי לש ידוהיה ןוירוטסיהה רבדמ םג ןכ .ףלא לע
 :"הירגנוה ידוהי תונש ףלא,, לע דלונירג .ט ברח

 ידוהיה בושייה םייק היה ילמלא ,השרובל עגונש המ

 ולחאל ופרצל היה ןתינ אל ,םיניבה ימי עצמאב חשרובב

 תטילש תחת הז רוזיא היה םינשה בורש םושמ ,ברעמבש

 התווהתנשמ אלא .ומשב םש ולשמ היכלאו יכיסנש ,ןטלוסה
 יפל 1699 דעו המצע תושרב הדמעו הינוליסנארט :תוכיסנ
 ידוהיו ןכמ רחאל הירגנוה לש התוסח תחת וא ץיבולרק םולש

 רשפא 17-ה האמה תליחתב הילא םירהונ וליחתה ברעמה

 -ידוהימ םידדוב :ועיגה השרובל םגש הרעשהה תא עיבהל

 תונמל רשפא השעמלש ,םידמל ונא םיאצמנ .הלא דודנ

 --1519) ינוליסנרט-ירגנוה ןוטלש תונש תואמ עברא .השרובל
 תא שרפו ראופמה ןמילוס י"ע הירגנוה השבכנ זאש) (9
 אלל םכרדכ תויחל ,םירגנוהל ,םהל .ותתב הילע ונוטלש

 םייברעמה תוזוחמב שחרתהש המ לכ .(םהייח יגהנמב תוברעתה
 תויטילופה היתוכופהת ,הינוליסנרט איהו ,םייברעמ-םורדו
 קר ועיגה השרובל -- תומחלמהו תודירמה ,תויתוברתהו
 ירהש ,תואבצל רבעמ השמיש אל ןיידע יכ דבלב םהידה

 הכרד ריבעהל התיה הדיתע) ,ועראתנ ברעמב ,תויושתכתהה
 תומצעמל תפתוש התיהשמ ,הנטקה "המכסה, 'תוליח תא
 לע השרובב םנמוא ורפיס .(הנושארה םלועה תמחלמב ,זכרמה
 אל םהש אלא ,הדובעבו רכממו חקמב תולבגה ,ןיאושינ ירוסיא

 החמשמ םהילכמ ואצי םא אוה בר קפסו ךכל םבל תא ונתנ
 תונשב (ועמש ללכב םא) םידוהיל תויוכז ןתמ רבד עמשיהב

 הכרד זאמש ,רמול רשפא .(1891--1895) הלרקו לע ונוטלש

 לש התוררופתה דע -- השרובב ןושארה ידוהיה לש ולגר ףכ

 השרוב ידוהי ויה ,(תיטסילאודה) תירגנוה-ורטסואה הכלממה

 = .םירגנוא םיחרזא
 ידכ הינמורל קיפסה תילרוג הערכה לש דבלב דחא םוי

 םויס ינפל דחא םוי ,10-11.1918-בש הינוליסנרטב תוכזל
 'השבכ,,ו הינוליסנרטל הינמור אבצ סנכנ תימלועה המחלמה

 טשפדוב תא 1919-ב השבכב םיחצנמל תוריש התשע םגו)
 20-ש רמול השק .ןוק הלב לש םימיאה ןוטלשל ץק המשו
 וללה ,ויה םינשושב תוגוס ןלוכ םינמורה ןוטלש תונש

 םדי םצועו םחוכ תוארהל וליחתה טילש לש ומעט ושיגרהשמ

 םנובלע עבות ןיאב ,רתויב םיעיגפל ,םידוהיל לכ םדוק --

 (תוניקהמ חוקל קוספב) ומחנתהו והשכיא ורדתסהש אלא
 ליחתה אוה ףא לשומהשכ דחוימב "םייוגב היחנ ולצב,,

 חנומ) "שישקב,ה לש םעטה אוהו רחא םעט םועטל

 שרושמ ול ירבע רוקמ םצעבש הינמורב םיכרותה ימימ השירי
 לע וצפקשכ םלוא .("רירגס,, לקשמ לע "ש,,ה לפכב "שקב,,
 תכעוד הליחתה לארשי ןרקו תורדק יננע הפוריא ברעמ ימש

 ,תובר םימעפ החיטבהש תינמורה המואה לש הרות םג עיגה זא
 חיכוהל ,םידוהיה תויוכז תא דבכתש ,התואמצע תא הלביק זאמ

 איה ףא יכ ,הבלב השובכה האנשל איה תנמאנש הצרא ידוהיל
 םינימורה תסינכ םעש .האצומ עשרה ושע לש וינב  ינבמ
 םה ,םיכאדה םע לש םינושארה היכלמ ךולמ םוימ 20-ה האמל

 תא וחצינש סולבקדו הטסיברוב םינימורה לש םהיתובא

 תא םתודלי השייב ,ליפשמ םולש םהל וביתכהו) אמור תונויגל

 םידוהי םיטילפל ןתנ ,תורוקמה םירפסמ ,סולבקד :םתונקז

 ,וינב ינב וליאו טלפמו הסחמ וביוא סונאיארט הנחממ וקרעש
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 םיצמאמ ירחא גשוהש ,הז הסחמ וריסה ,םירשעה האמב

 םדוק העצובש תוחרזאה תלילש :םידוהיה םיחרזאמ ,םיצחלו

 םג רצק ןמז רובעכ הבחרוה ,שרומרמ ידוהימ קלח לע ןכל

 השענ םירזכו -- םירז םהירה ,תוחרזא ןיא םא םירתונה לע

 המגוד השמיש השרוב) םהה םירמה םימיה טפשמכ רקפה םמד

 הידוהי 36-מ :הז ירזכא טפשמ יפל םיעשר תאושל הדירחמ

 רזג םהילע רזגנ הז ףטוש דוש תובקעבו -- םתוחרזא הללשנ

 ירהב םהב לטקש ,רוקה אוהו ,עבטה ןילת י''ע עצובש תומ ןיד
 תורעיב תבש ליל ותואב ואפקנ םלוכ טעמכו םיטפרקה

 םהל םיניתממ תיחשמ יליחו ןילופ תולובג ינפלש ,םיגלשומה
 .(םתמשנ תאצ דע

 םפקתב וראשנש רוסיא יוצ

 יבחרב ץפנ ירמח תריכמ לע רוסיא וצ אצי 1783זב

 בהז תורכמ תברקב םתבישי הרסאנו םידוהיה י"ע הנידמה
 דוע קקחנש הז קוח -- (מ"ק 10.50) ןילימ 7 קוחירב חלמו

 ,תידוהיה תללוז תורסיקה ימיב ופקתל רזחו 16-ה האמב

 הנב ינשה ףסוי רסיק ,(1748-ב הדוקפ יפל) היסרט הירמ
 םידוהיל קינעהש תונלבוסה בתכ תורמל ,ולטיב אלו וכיראה

 רסאנ) תורחא תולבגה םג ויה .תוכלמה ירעב בשיתהל רתיההו
 קוסעלו חלמ יסמ ,םיקווש ,תונחט ,תוזוחא ,סופד יתב רוכשל

 קוחל בורק "ןתוחמ, היה השרובו ליאוה .הנידמה ייחב

 וללה םינשבש תמחמ הללגב שדוח קוחהש םיחינמ ,תורכמה

 העדה םג תחוורו ,בהזה ,תצצונה תכתמה הירהב התלגתנ
 .הרכמה תכונחב חכנ ומצעב אוה ,רסיקהש

 תורכמל ותוא םירשוקש שי ץוציפ ירמח תריכמל רוסיאה
 הפדר הריכמה תמיא .םתקפהב םהב םישמתשמש חלמו בהז

 דיצל "תונורטאפ,ה ןכש םינמורה ןוטלש ימי דע םידוהיה תא
 תואמצע תזרכה תנש -- 1867-ב .םירתסמב ורכמנ םיגדה
 קוח לבקתנ ,תירנוה-ורטסואה היכרנומה דוסייו הירגנוה

 הליחתה הבוטל םייונישה תובקעב .םידוהיל היצפיסנמיאה
 םוקמל רוסיאה םוקממ וחרבש ,תוצראה יתשב םידוהי תדידנ
 .הלש 'םיקלופ,ה תא לבקל השרוב התכז היצילגמו רתיהה

 ויה הרשע-הנומשה האמה לש םינומשה תונשבש ןייצל יואר
 בורק -- ןכמ רחאל הנש םינומשכ ,םידוהי ףלא 881 הירגנוהב

 | .ףלא תואמ ששל
 תינימור התויסולכואש ,השרוב לש ''התוירגנוה,, תונשב

 ירסירת ינשכ קר השרובב וררוגתה --- םידוהיה דבל --- התיה
 םתאיציו םיקסעה ישנאו ןוטלשה ידיקפ םהו םירגנוה תוחפשמ

 יכ הקספוה אל ''הירלצנק,,ב הדובעה .ללכ םשור הריאשה אל

 תצקמו ינמורה ןוטלשה ידיקפש ,תינימורה תודיקפה הולהינ
 הואצי ,םירגנוהה ,םה .םתדובעב וכישמה הב ודבעש םידוהי

 ברוצ םעז םבלב רייתשנו ןונאירט םכסה יפל ,1919 תנשב
 הקופיס לע האבש היזיוירל הפיאשה תא טיבנהו םברקב ססתש

 ןבומכו וללה תוזוחמל םירגנוהה ובש 1940 תנשבו .הניו םכסהב

 ינפל לבא :םינש שמח רובעכ התוא תאצל מ"ע השרובל םג

 .דוע הילא בוש יתלבל הנממ םידוהיה תאצ תא וניכה םתאצ





 םישנאו םישיא

 השרובב םידוהיה ינושאר
 ץמייטש בקעי ר
 טחושה לידנעמ ילתפנ 'ר
 - ןושארה -- תויפרגונומ האממ הלעמל
 עטנעי האל ןורחאה ,ץיבוביל ארזע
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 תורוזפהמ רזופמב ועיגהש | םידדובה | םיבשיתמה
 ילועשמו םירהה יליבש ,םילקלקעה םיכרדהש | ,תונושה
 ןוויכ שוקיבו שארמ ןונכת אלל ,םשל םואיבה תורעיה

 :לפרעב םיטול השרוב ינומדק לש םהיתומש -- םב םחינהו

 .ובלב םרמשל חרטש ןיא םדאו ןורכזל םתוא םשר אל שיא

 םהיתומשב רמתשנ אל השרוב יאבל ןושאר רוד לש ורכז

 חכתשנ םאו תמדוקה האמה ףוסב םידוהיה היבשות לש
 ץפק ,אבסד אבס לעו ובס לע גולידב הטנ ,ומשב והשימ
 תפפוח תירומדא תרמצש לודג ןליא לש ופנעב הלתנו הלעו

 םהו -- ןוילע ישודק לש יברבר ילשא ,ותשודקב וילע
 יקידצו ןסייר ינואג לש םהיתומש .הישארו תודיסחה ירצוי
 :השרוב ינבמ םיבר לש םדקדק לע הואגב םיאשינ היצילג
 וירוהו קנחמל דע וילותיחב קבודמ ןיידע ותויהב קונית
 ,וניבא םהרבא לש ותירבל ותסינכ ינפל ,הושה קמעל ואב
 הרכזנ אתבסה וא םאהו היה יול ויבא םשו ליאוהש
 תששמכ ול אוה ןכומ דלונה ךרה םש ירה -- היבא קחציב
 ארקיו,  :;ותכרבב זירכהל היה לוכי להומהו תישארב ימי
 .קחצי-יול לשמ ךרד לארשיב ומש

 רקיתהל ול לקנה ,תודיסחה דוסב אוביו רענה לדגשמ
 לודגה רשוי ץילמה לש וינב ינבמ :ובל לע חופטלו ומשב
 ויד" ךורב ,, ...ינא בושטידרבמ קחצי יול יבר ,לארשי לש

 דע יאזוב'זמה ןמל ,םי"ךורב,ה ןמ דחא תא ול רחבי םא

 תוצוחב וטטוש ,םהיתורצחל םיברה "םילדנמ,,ה .יצאנ/זיוה
 םהיתומשב השרוב ינב םשפנ תא םיעשעשמ םויה .דע .השרוב
 ישש רוד םהש םנייצב ,םידיסחה תודגאב ושדקתנש תומש
 הלבקה תתימאב קפקפל םג השק .קידצ ותואל יעיבש וא
 .םתיא תמא תרוסמש ,םמצע תודע תא לבקל אלו םהידיבש

 היושע הניאש) תאז המימת הרהצהב קפס ליטהל הטונה
 לש םתיבל אוביו הלעי -- תוירבה יניעב ודובכ תולעהל
 תכורב החפשמ ןיאש הלגיו הפיחב ץינ'זיו תמרב ץינ'זיו ידיסח
 וססונתי אל ץינ'זיוו בוסוק תיב י"רומדא לש םהיתומשש םידלי
 תא לואשל ונחרט אלש ,לבח דאמ ,לבח .םהיאצאצ ישאר לע

 םיפרנ ,ונייה םיפרנ .םהל ומדקש וניתובא תודוא לע ונירוה
 רקפה ידליכ ונירוענ ימיב לטבתהל תוצוחב ץצורתהל ונפדעהו
 לש ויכרב ןיב אובל םוקמב ,חור תוערו לבה ירבדב קוסעלו
 שקבלו םבבודל ,אתבסה לש הסיבש לצב תוסחל וא אבס
 ,אבס ,ךיבא היה ימ :ורבעש תורוד תרות ,םהיפמ הרות
 ונייהו רשפא ?! הרקי אתבס ,ךירוה לע רפסל ךל שי המ
 רזנ ינבא ,תובא תראפתו רקי ינינפ םהיפ יחתפמ םיאיצומ
 זפ תורתוכו םתחפשמ ינדא לע םידסוימ שש ידומעש
 ,הדמח ינמכמל וניכז אל .םתנפ שארל תורטוע תוקיהבמ
 אטחה לודג .םרתס ןויבחל ונאב אלו ונינפל ופשחייש
 הב ולברכתנש הדספנה הקיתשב ,ןושארה ןמ ןורחאה
 ,אמאו אבא ןובשח לע חבש ירבד רפסמ דיגהל םיעבתנה

 תוצמש וללהל הנשמ תוכרב .םממורלו םרכז ראפ ןעמל
 ירחא םג םתוא הבהאל והוררועו םבל תא וריעה "דבכ,
 רזוע ןיאב םימלכנו םיכד ,בצוע יכרדב םהילעמ םדרפיה
 .םהל רצב

 -עשתה האמה ףוסב השרובב ולעפו ויחש םתצקמ תומש

 השרובב םידוהיה ינושאר

 ןורכזמ וטמשנ אלש םירקי תומש ,רודבש םינקזה ,הרשע
 ףסוי 'ר ,ףוסוליפהו ינויצה ,שיפ ןויצ-ןב 'ר :םה ,בתוכה
 'ר ,הפנע תראופמ החפשמ לש היבא ,רגרבצרו יכדרמ
 זנאג השמ 'ר ,וימעב לעבו םכח ,סנאצ דיסח ,ץנאג ליטנוי

 השמ לש ונתוח) הסורטיקהמ םינייטש 'ה יבא :ויה םינש)
 ץרעה-םייח 'ר ,ץרידבה בשומ ןייטש ףלוו 'ר יבאו (ץרעה

 ץמייטש לארשי 'ר ,קחצי 'ר ןושארה ןיידה לש ונב ,רגרבצרו

 ץמייטש הילדג 'ר ,תוזוחא ילעב ילודגמ ,ריאמ 'ר ויבאו
 השרובל עיגהש ןושארה םייח םהרבא 'ר לש ודכנ ,טחושה

 'ר ,םיחאה תעברא יבא -- רטכורפ רזעילא 'ר ,ברעמהמ

 ,רבארג בקעי 'ר ,חילצמ רחוסל ךפהש טחוש ,גרבסייו ףסוי
 לש ודמעמל הכז ויצלח יאצוימ דחאו ויסכנמ דריש ריבג
 הלעש -- גרבנזור בקעי 'רו השרובב "םינויבאה ףולא,,
 ,ותשקב יפל ,ורובע אצמ שובייל ונבש רחאל לארשיל

 '4 יבא) ץמייטש בקעי 'רו ,ופגב הלעי אלש (הינש) השא

 יכרצב םיקסוע ,שעמ ישנא ,םימכח ידימלת םלוכ -- (רעזול
 םהמ דחא .השרוב תלהק ישאר םהו ,תוריסמבו הנומאב רוביצ
 תגיהנל תודוה ,תישרובה הקינורכב תרחנ ,הנורחאב רכזנה
 ןוסאה לשב םסרפתנ רקיעבו םיליצאה גהנמכ ,תומרב ותיב

 םיסוס העבראל םותר ,ראופמה ובכרב ועסנ תעב ועריאש
 חתפנש יואר והוניאר ךכיפל) .וייח ליתפ דקפנ הז עצמבו

 טעמ ונל ועדונש םתצקמ ,השרוב ישנא תמישר תא וב
 .(םיבוטה םהישעממ ריעזמ

 ץמנייטש בקעי 'ר

 תחא השרובב ויהש תוקיתוהו תודימאה תוחפשמה ןיב

 ;:ץמנייטש בקעי 'ר תחפשמ איהו ,תמסרופמו הרישע ןהמ
 הרפיס ןהמ תחא ,בקעי 'ר לע תודגא תוכלהמ ויה השרובב

 תא .היה ןויבאו ינע ,ותשא עגייפ תא אשנשכ בקעי 'רש
 ושיוה ינפ לע וטשוהש תורבודה לע הדובעב אצמ ותסנרפ
 םחלב .תונופטשה רחאל םהיתודג לע ולעו םימה וברתנשכ

 הברה .העיבש ידכ וב היה אל םימה ינפ לע ול חלשנש
 .תוירבה ימחרל ךרטצי אלש ידכ לוח ותבש תא השע םימעפ
 תולחה םוקמב (תוינבת) "ךילקב,ה תא המש ותשא התיה

 אנינח 'ר תשאל המודב) .הפמב םתסיכו ןחלושה לע ןניאש

 םנחלושו תבש םתבשש ונימאי ןעמל (התעשב אסוד ןב
 .ךורע

 תוניב קילחמו םימה ינפ לע ול טש בקעי 'רו םויה יהיו

 יתמ דע :וחומב תשקשקמ הבשחמ הנהו ,תורשוקמה םירשקל
 תא ףיצהל ,רהרה ,ןמזה עיגה ,םירז םיצע טישמ אהא

 תושרל סנכנ ,השעמל הבשחמ ףכות ליחתהו ...אוה ויתורוק

 לש םיזעה הימרז ינפ לע ויה תוכלהמ ויתודוספרו ומצע
 רחסמב ודי חלששמ :אלפ הז הארו .ועיגה הסיטה דעו ושיוה

 ורחסמו שולתב םג םיגשגשמו םיחמוצ ויקסע וליחתה ,םיצעה

 םיתרשמ :המרב להינ ותיב תא .ליח שעיו ץראב ץרפ
 האלמ ורצחו םעטב יונבה ותיבב בושו וצר וכלה תותרשמו

 ויתומהב וער םירפאב ,תורעיו תודש שכר .הימהו הלומה

 ועג ,רקב ינבו ןאצ תורדג ןיב םירהה ימורמב ויתואלכמבו
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 םילהנמ תועורו םיעור .ונאצ ינב ועפו ויסוס ולהצו ויתורפ

 הבוהצה האמחה הצבחתנ םש .םרבודה ךותב וירדע תא

 הגילממה תא הב םיפפלמש הבוטה ,הניבגה הנבגתנו

 .םידוהי לידבהלו םייוג ול וואתנש הואת לכאמ ,המיעטה

 ,םיסוס ינשל המותר הדקרמ הרכרכב בקעי 'ר היה אצוי

 הרוסא ותבכרמש םירמוא שי .םיסכנה יבר םירשה ךרדכ

 םוי עיגה .ןסוח םלועל אל םלוא .םיסוס העבראל התיה

 פולסירפה ירה תודרומב שלוג ליחתה ובכרו רהמנו רמ

 םתחתמ תלגלגתמ ךרדהש ושח םיסוסהו םילותיפה יבורמ

 ישענש םהילגרל רורד וארק ,םדגנכ םיצפוק םיליבשהו

 רובגכ ושישיו םיריבאכ ולהצו תורהד תורהדב וצאו תולק

 םילגלג םערו תוסרפ תוטעשו יארפ ץרימו ,חרוא ץורל

 תוכלה םהמ החכתשג ,םיסוסה .תורעיה תממד תא חליפ

 םירתנמ וליחתהו רהה תא םיפיקמה םיליבשה ילוקיעב הכילה

 ,םהיניב הצרפ העורפ הציר תורחת ,בושו אוצר ,םיצפקמו

 .תוכשומה .הפוסכ םירעוס םבכר ילגלגו םהיביתנ תא ושטנ

 היטסה תא העציב הלגעה ,בקעי 'ר לש וידימ תוטמשנ

 םידעה ויה ויתויאגו ויתועבגו ויחושאו רעיה ינולאו תילרוגה

 היבשויו הבכרמ הפנצש תירזכאו הארונ הפנצל םימלאה

 תחוצ .םיתחפה תיתחתל ךרדה ימורממ הרדרדינש היסוסו

 תא םיטעמ םיעגרל ואלימ האכנ םדא תקנאו המויא היח

 תרחמל .וקתתשנו -- הממדה הטעמ תא וערקו םירהה הבעמ

 הדסויה זאמ הנושארה םיכרדה תנואת ,ןוסא רבד עדונ םויה

 ותבכרמ תסירה ןיבמ ואיצוה בקעי 'ר תא ,השרוב לש
 .השרובל והודירוהו ךועמו סורה

 טחושה ,לידנעמ-ילתפנ 'ר

 ירה -- ץרא ךרד ררועמ םינפ אושנ תילכראירטפ תומד

 רטכורפ לידנמ ילתפנ 'ר מ"ובושה לש ונקויד תומדמ תצקמ הז

 סחניפ 'ר יברה אובכ השרוב תודיסחל רבעש ץינ'זיו דיסח

 -ידיש ח''ת ,השרובמ ר"ומדאל םש רתכוהו ורפכב עקתשהל

 הלמש,,הו ותכאלמב ויתוכירצ תולובג תא ורבע הכלהב ויתוע

 הלפת לעב .םיטחושה לש תיעוצקמה הכלהה רפס אוה ,"השדח
 היה החמומ דיחי ,םידעומבו תותבשב הביתה ינפל רבעש עודי
 ,ללהה תלפתב ,םעוציבב תושעל אילפמו בלולה םע םיעונענב

 תיתונמא הרוצב טטורתמה בלולב תוזחל ואב םיברו תוכוס ימיב
 םירמתה תופכ לש םהיעונענשכ ,המיענה בצק יפל וידיב

 ,ל'רתלא 'ר חקל ונממ) טיעממ ןיאו םב הברמ ןיאו םימאות

 םיללפתמה תא אוה ףא ואילפהב ותונמוא תא ,השרוב לש הבר

 בצקמב ,םיקייודמו םייזויצרג םיעינב ובלול תופכ תא וטיטרהב
 | .דודמ בצקבו יטא

 תולילב "תונחלוש,,ה ולטבתנו השרוב תא יברה בוזעב
 ,יברה תיבל הכילהה הקספו םיכוראה םייפרחה ישש םוי

 תועשל ןכותו ףילחת ןיעכ םהל שקבל םברב םיקבדה וליחתה

 לידנמ ילתפנ 'רב ,הרובחבש ןקזב םהל ורחבו ומק .תוממושה

 לש ומוקמ אלמי רוהטה ונחלושש ךכל יואר והואצמו טחושה
 היהחתש תינטחושה לש הרות אב זא .יברה ןחלוש

 םשכ ,דוביכה תנכהב הלעב דיב עייסלו "ודגנכ רזע,ה
 ןכ םנמא .הטיחשה רחאלש ותכאלמב ול בר רזעל התיהש

 היחרואל םימעטמ ינימ לכ השיגהב ,וז ליח תשא התשע

 טחושה לש ןמש לגיק ,רונתהמ "לגיק,,ה תא איצוהל המידקהו
 אלא דוע אלו ,ותינונמשו ותומיעטב קפס ליטה אל שיאש

 תבש יאצומל הלעב ןחלוש יבוסמ תא הנימזמ הליחתהש

 הדימעהו ,אחישמ אכלמ דודד אתדועסל -- "אכלמ הולמ,,ל

 ,ותומימדאבו ונמשב קיהבמ (קלסמ בטור) "טשרוב,, םהינפל
 .וינפ לע םיפצ םיחייוממ תומצע יחתנש

 וטעמתנו "תואכלמ הולמ,,ה וכשמתנו תונחלושה וברתנשמ

 ,תוקרי ראשו םימוש לצב דבכ רשב םתוא םיאלממש םייברקה
 וליחתה ,םתלבוס השרובב טחושה לש ותרוכשמ ןיאש םירבד

 רחאל .וטשרוב תא שיא שיאו ותבש תא שיא שיא םיבדנתמ

 ןכותש ,םודא קרמ תואלמ תורעק םיבבלנה ינפל ושגוהש

 םילבוט םיזוואו תולוגנרת יערכו תומצעו המדא יחופת ףוצר

 "אתדועס וניקתא,, תרימאו העיבש ידכ הב שיש הדועס ,וב

 לעבהמ תואלפנ ירופיס םיפטוש וליחתה -- םינוגינו תורימזו
 .םישודקה וידימלתו בוט םש



 םישנ רדס

 םישנ תורפס
 רעשב החיכומ "ןיציבר,ה לרימ
 -- םש ס'ליסוי עצנאמש םוקמ לכ
 הילוח אצומ התא םש
 ס'האל-הרש הציג
 ס'רעטפא שריה אניירבו שריה םייח ענאל
 הלש הרובגה השעמו לירעפ עזייר-אטיא
 דקומה לע התלעו הדריו התלעש השאה
 סרעזול לדייח
 היח יתוחא
 הטיימ תינברל םישנ שלש
 המא המולבו האיפ םירמ
 תורנ הקילדמ תינטחושה המולב
 תוומה רודזורפב תבש
 "טנירפ,ה תושנ תגיצנ התב רעמייהטרו הטיימ
 ? והמ -- "קינארפ,, רפס
 "םהרבא ןופ טאג,
 תוינקדצ םישנ תוכזב
 תונבה לש הדומ-יטנאה
 השרובב םישנל םישנ תורפס





 וורכו רפספס

 (.כ .ופ) ''הרות ותב תא דמלל םדא בייח יאזע ןכ רמא

 ? םהב תנייעמ התיה תיאשרובה השאהש םירפסה םהמ

 ,םיליגה יפל ןקלחלו םידקהל ונילע וז הלאש לע תונעל ידכ

 רוציקה ןעמל ,םירפסה תצקמ םג ףלחתנ ליגה ףוליח םע יכ

 םישנ -- א :יגולויצוסה ןבצמ יפל ,ונייהד ,םיינש לע םדימענ

 יואר הנורחאל סחיב .ןהיאושינ דע תורוחב -- ב ; תואושנ

 הל השכר (הלאכ הל ויהו הדמב) תבה לש היתועידיש ןייצל

 הנושארה םלועה תמחלמ דע .המא תיבב התויהב ,השרובב

 תושנ ר"יפע (ס'ןיציבר) תוינדמלמה ולא ויה .הירחאל תצקמו

 רודיסב ארק ןודמילש דומילה רכש םעיבשה אלש) םידמלמה

 םוגרתה אוהו ("שטייד-תירבע,, לש שוביש) "שטייט-ירבע,,בו

 םוגרת ,ביתכה שבושמו הפשה לקועמ ,הרותה יקוספל ידיאה

 הרותה ישמוחמ םיברב ונושלכו ובתככ םויה דע ספדומה

 ולידגה .םייתרוסמה םישרפמה ראשו י"שר לש ושוריפ ילושב

 ןב בקעיל "שמוח-שטייטה אוה "הגיארו הניאצ,,ה הליחתה ---

 טשפש ,הז רפס .ןהידומיל ןחלוש לע תולעל יזנכשא קחצי

 םישוריפה בטימ תא לארשי תונבל הנקה ,וב ןיברועמ שרדמו

 ,םימכח תורמאו ל"זח ירבד ןהילא ועיגה וכרדב .םישרדמהו

 ירופיס .בר ינחור רשוע ןורישעהו םהיתודגאו םהיתולשמ

 ,הרק .והורפהו ןוימדה תא וביהלה ונינומדק תוישעמו ארקמה

 ימע ,םירבגה לע ןהיתועידיב םישנה ולע הברה םירקמבש

 תאירקמ ובאשש הז אוה טעמה ינחורה םשוכר לכש ,תוצראה

 יתשמו ''ארוק לעב,,ה יפמ םידעומבו תותבשב הועמש ,הרותה

 תבש ,הנשב תותבשה יתשב הדעה בר םהל קינעהש תושרדה

 היה אל תונבה דומילש רמול יאדכ ."הבוש,, תבשו לודגה

 תרוצ -- ןדלויה םויבכ ורייתשנ תונבה בור .השרובב ללכל

 ועדי אל ןמש תא וליפאש ל'ציאו ןחמב הרייטצנ אל תוא

 תא ביחרהל ךרוצה ןלצא שגרוה םינשה תצורמב .םותחל

 רפסה תיבב יכ ,שדוקה ירפס ןיב אקוד ואל ןשפחלו תועידיה

 שיש תעדל ודמל (םתבוח תא וב ואלימ םיבר אלש) הבוח לש

 .לאמשל ןימימ הביתכו האירק םג

 םיגותעו השרובל םמצע ליחשהל םיליחתמ ןילוח ירפס

 יכרב לע ונמאנש תונבה .היתובוחרב םיארקנ תופש המכב

 הניאצ,ה תאירקלו "רודיס-החנמ-ןברק,ה תאירקל ןיציבר'ה

 תונושארה .ןקיחמ םירשונ וליחתה םינמור ירפס -- "הניארו

 םיינש לע !םהב וגהש םירפסה םהמ -- תואושנה םישנה

 תרונמ,,ה תא -- תוינתעדהו "יבצ תלחנ,,ה תא ופיסוה םירכזנה

 בהובא קחצי 'ר תאמ) שידיי םגרותמו תירבע בותכ) "רואה

 וגלדש ןבומכ) ייחב וניברל "תובבלה תבוח,, רפס םג ידרפסה

 ,ובש "האריה רעש, ו "המכח תישאר,,ו ("דוחייה רעש ,, לע

 ; תמאה םלועמ םהל שחש תודיתעב ,ןרשבב דער ריבעהש

 םיבוט תב הרשל "הניחת,,הו ןכרד רישיה "רשיה וק,, רפס

 שדוקה יבתכ תיצמת אוה םנכת ל"נה םירפסה .םהימודו

 דוסיה לש אלפומ בוליש ,םהיתודגאו ל"'זח ירופיס םהירופיסו

 לע ועיפשה ירסומ ךרעו יתד רוקמ ,ריהבה ורואית ,ירופיסה

 אלש טעמכו המלוע תפקשה תא ושביגו הידוהיה השאה

 לכל הבושת םהב האצמ השאהש ,םירחא םירפסל הקקדזנ
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 השרובב םישנ תורפס

 "תוינקרצ םישנ תוכזב,

 - אוהו תחא היעבל טרפ ,התוא ןיקיסעמ ויהש תויעבה

 םירוהה תא הדירטהש הגאד ,הל םידוד תע אובב תבה יאושינ

 וכיראה הרגבתהש לככו םלועה ריואל םתב תאצ עגרמ

 םתב לצא ולאו -- םהיפעפע לע םתבש תא הנש"ידודנ

 תולותבה דוקיר תא הדקר ידמ החור תולש תא הטיעמה

 אל הרהרה -- "ילאוג םג אובי יתמיא,, .ןהיתורבח תולולכב

 תחמשב הלק לגר לע תוכר הדצרב ,הבלב תורוחבה ןמ תחא

 הלא לע תעדה ןאכ הנותנ אלש רורב .התרבח לש הבל

 ולאל אל ףאו לזרבה תפוקמ תחאב םהל הניתממ ןתינודנש

 רמצה קמזופ יקמועל ןתדרב תופרטצמ ןהירוה תוטורפש

 תונויצה לש השמש לחהב .תודבכנ ןהב רבודישכ ןופלשיו

 ןיעמ תועומש םתהמ עיגהבו םיריהבה השרוב ימשב חורזל

 יצפח לכו םינינפמ ןה תורקי לארשי ץראב תוריחבש ,הלא

 החוור -- הינאב ןדועב "תופטחנ,, תונבהו ןהל וושי אל ןח
 ןבל תא הנתתו ןשפנ העגרו השרוב תונב תיברמ לש ןחור

 .הבורק הילע לש המולחב עשעתשהל

 הניאצ,ה ךותל ץיצמ תיבה לעב םג היה םיאור ןיאב

 םגה) זובל היהי ןפ ותשא ןיעמ וריתסהבו אבחיהב ,"הניארו

 וקקדזהב היניעב וכרע דרי אלש (!? סענעדיא'ה ןיב התא

 ינחורה ונוזמל רפסה םרת טעמכ אל םלוא .הז רזע רפסל

 תומש 'פב ליחתה ברהש השעמ היה .הרותה יטועממ ידוהיה לש

 וירחא הננירו "ונב אנוש וטבש ךשוח,, קוספב ותשרד תא

 הניאצ,ה ךותמ "ילשמ,,מ קוספה תא ףלש ברה : הלוכ הדעה

 תומשב שרדמה תא הארנכ ועדי אל וללה םינצילה ."הניארו

 .קוספ ותואב ליחתמה ,הבר

 רעשב החיכומ "ןיציבר,ה לרימ

 (ילשמ) ''ךמא תרות שוטית לאו,

 ותיב בצינ השרובמ ןוילעה קלחה לש הינשה ותיצחמב

 דמלמה תא עדי לכה אל .לזיר לידנמ-ךורב 'ר דמלמה לש

 קר היה רכומו םרפסי רענ -- וידימלת רפסמש הזה עונצה

 ותיבש אלא .םהינב ךוניח רבדב ותא ואבש הלאלו וינכשל

 איה אלה ,לרימ ותשא תוכזב בר םוסרפל הכז לדהו ןוטקה

 תונבל ,הבקנ ןיממ הרותה תוציברממ תחא ,לרימ ןיציברה

 היפמ האציש תינשערו הלוגמ תחכותל תודוה וזו -- השרוב

 םלייטב התיב דיל םירבועה רעונה ינב ישאר לע הכתינו

 זכרממ קחרה אצמנה השרוב לש הז קלחב םידעומבו תותבשב

 התיה הרצ ןיידע השרובבש ינפמ םשל וכשמנ וללה .רפכה

 ,םהישגפמבו םינימה ינשמ םיריעצה לש תולטבה תוחישב םניע
 תמחמ םאו ,הנכ אטח תאריו תיתימא םימש תארי ךותמ םא

 הנפב .םירחא לש םתרדקב השיחבו ףא תציענ םתסו האנק

 יכלוה לש םהיתויפו האנקה יניע וטעמתנ -- השרוב לש וז

 םקרזב םיריעצה םילייטמה לע האשינ אל הפרח ,וצפקתנ ליכר

 תוואכ וטפטפיו םתאנהל םהל וטטושי -- וזל הז הביח-ירבד

 ןדעה ןגב ההשי אל שיא ,בוחרה ירג םמצעל ומלמל -- םשפנ

 לרימ האב .ולש םונהיגב וקלח חקי אל ו"חו ורבח לש
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 ,הערה םהילע חתפיתו הלוק תא םרתו רודה תלקלקב התארו

 .םניע ירחא םיכלוהה לע ,ל"ר

 תכלוה ,"םייתש לע ךלהמ רסומ טבש,, התיה תאז ,לרימ

 הצקשכ וללה םימיב .הסירתמו החיטמ ,העפו ךולה העגו

 תודשה םעונב תוזחל רעונה ינב תא ןימזמ ןוילעה בוחר

 ,םהימימ םיכשכשמ םילחנ ,םיבלבלמה תונליאהו םיקירומה

 תואנו םירכ יבחרמו םינגו הזמ -- םהיעימב םיסכרפמ םיגדה

 תבישמ תרוטק םילעמ הדש יבשעו םיחרפ תוחירו הזמ -- אשד

 תוירב ארב רשא ..., הכרבה לש התעש העיגהו םפאב שפנ

 בוחרהו "םדאה תא םהב תונהל ...םיבוט תונליאו תובוט

 תולמשו םירענה ידגבמ םיעבצ ללשו םינווג לש לילב אלמתמ

 תחאו תחא לכש ,תועיס תועיס ,םטאל םילהנתמה תורענה

 םיפילחמו םינפ םיריאמ ,םהיניב חוירהו המצעל הדורפ ןהמ

 גנועמהו זילעה םלוקמ םשבתמ ריואהו הלאל הלא הביח ירבד

 רפס לע התחפטמ תא המש ,תיבב התנפ תא לרימ חנזת זא --

 תגרדממ ."התדובע,,ל תאצויו ותרגוס ,הלש "הניארו הניאצ,,ה

 .ינפלש ץעה רשג אוה -- "לקירב,ה תא תרבוע איה התיב

 אלל תודרח תמעורו םיטטושמה ןיבל המצע תחלשמ ,התיב
 תדקוי םונהיג אלו !? םיארי םכניא םונהיגה תאו,, : תוחשקה

 ,םכאובל םיכחמ הירודמ תעבש לכ אלא ,םש םכל הפצמ דבלב

 שאו ץרא ידקומו הרעוב רונת ,התפת לומתאמ ךורע יכ

 לרימ הפסא וללה "םיעשר,ל הרעבתה רמוח תא) "םיסמה

 -- (התושרבש ט"עב "המכח תישאר,, רפסבש "האריה רעש ,,מ

 שאדיו יד והילא 'ר ,רפסה רבחמש לרימ לש התעדמ רצבנ

 וללה םינויצה םיפאוש וילאש םוקמב -- ןורבחבו תפצב יח

 שאב םכונגטיו םכולצי,, .ויתופגמ לכ תא הקירמ אוה ונממש

 תירחא םכל היהת אלו -- הרוחשו הלוחכ ,המודאו הקורי

 החטש ,םהל הדיעוהש םהיתוארונו םישנעה תמיא ."הבוט

 קחשתו היפ יתפש הענמ אל תוצרמנ תוללקמ ףאו םהילגרל

 / "המוד, ךאלמה םכתא לואשב היהו, :םהלש ןורחא םויל

 אלו / המואמ ול תונעל ועדת אל / המוהמ םכנושל לבלבת

 ימשב הפחירו ןויצל הפיאשה תולעב -- ./ המוקת םכל היהת

 לארשי ץרא תא הפריצו היתופקתה תא לרימ הלפכ --- השרוב

 ינושאר תואריהב הצוחה התיה תצרופ .הלש הבירמה חטשל

 םהינפב המסח ,שחנ הכושנכ ,התיב ינפל םלגרל םיכלהתמה

 תולעל םיצור םתא לארשי ץראל,, :םרבעל החרצו ךרדה תא

 ולמג םיפקתומה -- "!?ונקדצ חישמ תאיבל םיכחמ םכניאו

 דחי תולעלו םהילע ףרטצהלו אובל הבידא הנמזהב הל

 ,התמח תא בישה הז ךר הנעמ .הבידנו הבוט חורב ,םהמע

 לד לע המקעתנ הלב קוחצ-תבו ןהיטמק ורשיתנו ורהנ הינפ

 יהי ול, :רמאתו ןעתו הלעמ-יפלכ הידי המירה ,היתפש

 םיפכ לע יתוא ואשתו םתא ואובת הלואגה ימיב ,םכירבדכ

 רפסב יתארקש ןינעכ ,"וניתובאל ה"בקה ליחנהש הדמח ץראל

 | ."יבצ" תלחנ,,

 הנווכתה הירבדבש תעדל המיכסה רעונה ינב לש םתעד

 התיילעב הל עייסלו אובל תונוכנ ועיבהו העמיק םציקועל

 םיחכומל החיכומה ןיב האלמ הנבה .םייפכ לע התאשל וליפאו

 הזל הז ופסוותנ ,ולדח תופרחהו םיפודיגה וקספ ,התלעו הפצשמ

 וכישמה תרוחשתה ינב .יוצירו הביח יניעב םתפטיל לרימו

 היובח תלחותו עובשה תשרפל הרזח הבישה תבו םכרדב

 קוספה םייוקי הב ,הבורק הלואגל הבל תא תעשעשמ הליחתה

 ךינב תא ואיבהו,, : "רואמה-תרונמ,,ב לרימ ותאצמש םחנמה

 התכז אל ..."הנאשנת ףתכב (לרימ תא רמולכ) ךיתונבו ןצוחב
 וליפא ,היתויחא רתיכ ,ןיציברה לרימ ,תאז המימת הידוהי

 תא הרובע ריעבה ררוצה .המלוע תיבל םייפכ לע אשניהל

 הכז התמשנו ,היתובהלב לעתו האמט המדא לע הרעבה
 .המימשה ,התבצחמ רוקמל הבש הרוהטו

 דעס ינועטו םילוח אלמ תיב אצומ התאש םוקמ לכ

 עיצנאמ תא אצומ התא םש

 תופדורו ןהישעמב תועינצמה תוינקדצה םישנה ןיבמ
 ףסוי 'ר תשא עיצנאמ ליחה תשא תא ןייצל שי -- דסחו הקדצ

 םשב העודיה (ונעדוימ דעירפ המלש 'ר לש ויבא) דעירפ

 תגאדש לארשי תוהמאמ תחא התיה איה .ס'לסוי עיצנאמ

 קרשכ -- בבל יאכנו חור יאכד .ןמוי תועש תא ואלימ תלוזה

 תזפחנ עיצנאמ התיה דימ -- הנזאל עיגה םדורמו םיינוע עמש

 האנה התיבב המוקמ דקפיהב .השעמבו הצעב םתרזעל אובל

 איה תטטושתמש עיצנאמ לע הקזח -- תיתחתה הסורטיקבש

 ילוח עודי ,'תבש תלח,, רסוחמ היתוחוקלמ דחא לצא םש יא

 הינפ לע ףחרמ לק קוחצ-תבו התיבה הרזחב .'וכו הפורת אלל

 אל םעפ ףאש הרזע תשחהב הכרד חילצה םשהש עודיב --

 תוברו -- "תינאפור,,כ ,דוחיב ,התיה תמסרופמ .ימל עדונ

 האופרב הל תעדונ התיה הברה תואיקבש ,הז חטשב התשע

 תנוכר השא תיאר םא .רבד םשל התיה התויחמומו תיתיב

 יתלב ןוויכל הידעצ תא הציאמ תיכרות תחפטמב תלברוכמ וג

 הלוחל תעספמה איה עיצנאמש אוה קפס לכמ הלעמל -- עודי

 .תופורת תונקל אפור ןימזהל תעגמ ודי ןיאש אפרמ ןועט

 .וילא בל םישיש ימ טושפ ןיאש וא

 לש "התוינאפור,, תרגסמב תנמוהה התלועפב בושח טרפ

 יופירל התאיבה םילוח רוקיב תוצמ : םשריהל יואר עיצנאמ

 תוישע דוע םהילא ופריצו ולדגו וכלה תולועפה יתשו םילוח

 תטמ לע םדועיס ,הילוחל תופורת שוקיב ןוגכ הז םוחתב

 תמחלמ תונשב עיצנאמל העדונ תדחוימ תובישח .'וכו םיילוח

 דע ועיגהש ,הידי ישעמב הכרבתנ זא יכ ,הנושארה םלועה

 ךרדבו םהה םימיב הרובע תושפנ תנכס .שממ תושפנ תלצה

 ,ינמרג -- תוסייג השלש ורבע חרזמה תיזחל הכומסה השרוב

 הלש םימיאה תותוא תא הנתנ המחלמה .ירגנוהו ירטסוא

 רבד ,תופגמ .השרובב רקעבו לטקה תודשל םיבורקה םיבושייש

 םיולשה םישנאה .היתוארומ לכב הנושאר הודקפ בערו

 ןהמ ועגפנ םידוהיהו ןמרג ןמזהש תולחמב ולח םיבערהו

 ,תסנכה יתבב ,תוצוח שארב וסרק-וערכ םהמ םיברו הנושאר

 וא תמ םש ןיא רשא תיב ןיאו -- םבכשבו םדמעבו םתכלב

 תוינקדצה םישנה לש ןתעש העיגה זא .תומל הטונ הלוח

 םיעגפנה לש ןוסכוא תנחת .דועו סהאל הרש עציגו עיצנמאכ

 היה הנוממש (ירגנוה ידוהי) יאבצה אפורה .השרובב המקוה

 היסולכואה לע םג "ותוסח,, שרפ אבצה לש םילוחה יתב לע

 ול התארנ תחא ךרדו ,םיאולחתה לע המחלמ ארק ,תיליביצה
 לע יאבצ רמשמ תבצה :ער-ילוחה תרבדהל ליעי יעצמאכ

 םשש) ,עיצנאמל טרפ -- אובו תאצ תת ילבל עוגנה תיבה

 .("ליסנוק,ל הנמזוה ףאו םילוח םע לופיטב הל אצי החמומ
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 אפורהש םישחלתמ וליחתה םייח םיקבושה לג רובגב םלוא

 תא רומשל עיצנאמ הליחתה זא .וילוח לש םתומ תא שיחמ

 .וירחא עיצנאמו -- תיב הזיאב ורקב ידמו אפורה ידעצ

 ןייטש רעזייל-בקעי 'ר לש דיחיה םדלי רעב-ביילב השעמ

 אפורל ותלחמ רבד עדונ םרטבו הלחש ותשא טמורפ עטלאו

 הנוכר הבשי ,היניעמ הנש הרידה ,ושרעל עיצנאמ הדמצנ

 וליחתה הבטה ינמיסש דע ,ויתומישנ תא הרפסו דליה לע

 "הציר עיצנאמ הפטח,  זא .םירויחה וינפ לע םיצבצבמ

 .ןאכ היה יאבצה אפורהש הל דגוה הבושב .רחא טנייצאפל

 השארב תחפטמ ,הידי תרכופ הליחתה עיצנאמ תאז עומשכ

 אל ,יריקי רעב-בייל .והגרה אפורה ייו יוא :הרמ תקעוצו

 ותואב דועש ,עווגה קוניתל החפיתה ,םייחב ךקיזחהל יתיכז

 השרוב לש ןוילעה קלחב תושפנ הברה .תורבקל לבוה םוי

 תינאפורה עיצנאמ לש םיצרמנה הילופיט תוכזב םימי וכיראה
 .הסרוטיקהמ

 ס'האל-הרש עציג

 הלשזיצה רשגמ ןוילעה רבעבש תוינאפורב עיצנאמל הינש

 הלעמל ןיאש הרומח הוצמל עציג התיה ,הנממ הריעצו --

 התיה -- וללה יכ ,"םילוח רוקיב,, תוצמ הלצא הבשחנ הנמיה

 תמשמ םדא :םייח םיקבושה הלאמ אוה עורג םבצמ -- תרמוא

 וליאו ,רקובה דע והונילי אלו םויב וב ורבוקל ןיגאוד לכה --

 ןצרתיש ול ןיניתממ -- ןויבאו ינע דחוימבו ,הלחשמ םדא

 תמיא לכ ךכיפל .ותעש םיקרפל תפרטומ ךכ ידי לעו ובצמ

 התיה ,אפורה ארקיי םרטב דוע ,הלחמ הרקמ לע הל עדונש

 לצא התוחכונ לשב .הזונגאידה תא תעבוקו העיפומ עציג

 תואופרב תאצמתמו אפורה תוקידב רחא הקחתמ התיה םילוח

 ,"תוחא,ה דיקפת לע תדקוש התיה רקיעב םלוא .תופורתו

 םוקמ לכ יכ ,תואל אלל וב הקסעו ,הוצמה םצע התאר ובש

 םש -- הלוח לש ותטימל ביבסמ םירומיש ליל אצומ התאש

 .ס'האל-הרש"עציג תא אצומ התא

 םינפה תריאמו ףוגה תרימת תאז האנ תינקדצ השא

 לרוג תכומ המצעב .לובג העדי אל תלוזל התוריסמו התבהא
 הסגרפה .התיה תקתושמ ,השפיל ,תלכשמהו הפיה התב :התיה

 בשוי טגיס דיסחו ח"'ת קחצי 'ר הלעבו התיבב הדימתה אל
 ןיתממו ורפס לע ףופכ הריכמה תבית דיל הקירה ותונחב היה

 לע הבבס אל תונחה תלד םא אלא .אובל םיששובה םינוקל

 לעו ,לוענ דמע אל ותשא עציג לש התיב חתפ -- הריצ

 ןקורמ ותיבש ימ ללכבו תבשל הלח ירסוחמ םיגלוד ויה ונתפמ

 תווצמב תקסוע ,הקיחב ךר קונית םע תדלוי .לכאמ לכמ

 עציג התיה תפטוח הלא םירקמב .הפוחל הפצמה הלכ תסנכה

 ,םיבידנ יחתפ לע תרזחמו תאצוי הלש גחה תלמש תא

 -- הדיב השורפ תחפטמו השובלב הרודה עציג התארנשמ

 םדא היה אלו הצברמ הדירחה ףוחד הקדצ השעמש עודיב

 דמע הלש דסחה יקוסיע שארב םלוא .הל תתמ ודי תא ץופקיש

 האופרל ס"היב -- הלש יניצידמה יבוהה ,םילוחב לופיטה

 הרשבו המצעמ ,התיבמ ,היה םר תתושה עוסשה הבלב -- הלש

 האפור --אפרמה תכושח השפיל התבל .היתועידי הל ואב
 .התיה הללמואה םאה ישיאה

 סישריה םייח ענאל

 תשא ,ענאל ,ןהלש אתבסה לע לאירזע תונב תודיעמ

 התדיקש ,םיינעל הרזעב הלש הקדצה-ישעמ ןיבש ,שריה"םייח

 ,ולחש םיינע -- םתלחמ תעב םתדעוס התיהש םילוחה לע

 עצמאב וליפא ענאלל ורהימ אפורל םלשל ףסכ םהל ןיאב

 הרקמב .הילוחל תזפחנו התטממ התיה תקנזמ םעפ אל .הלילה

 -- "םיאפורבש החמומה,, ,לכימ 'ר םע תצעיתמ רתוי רומח

 הקיפסה אלשכ .תיאופר תוצעיתה ,"ליזנוק,, ןימכ ושע םהינשו

 ,אוה ףא) ינוריעה אפורה תא ופריצו ודמע -- םהינש תצע

 -- םנחב התא המ,, :ללכה תא ומצעב םייק ,ןומלוס רוטקוד

 המצעב תחקרמ ענאל התיה תואופרה תא ("םנחב יגא ףא

 -יחה תולחמה לכל התיה הבוטש המגולמ החשמ ןימ האיצוהו

 ותאשעש הלש פוריסה תא תגזממ התיה םיימינפ םיבאכל .תוינוצ

 היה לוכי אירבהשמ הלוחהו םישרש ירקעמו הדש-יבשעמ

 .ענאל-ינממס לש אלפנה םמעט לע רפסל

 רעטפא שריה תשא --- הניירב

 היתופורת חקרמב השרובב הניירב התיה תמסרופמ

 .ל"ר םיער םיאלחו םיאולחתו ער עגפו הכמ לכל תולעומה

 ץופנ היהש (תנמשו חמקמ היושע תינסיע) "לגייט-הנטמס,,ה

 ,היירט הכמו תאש ,תורובח לע םימש ויהש ,השרובב רתויב

 .התשענ הניירב תנוכתמ יפל -- הכורא הלעמכ חכוהש
 השגינ םרט תישאר :האופרב הלשמ הטיש התיה הניירבל

 שרושל יופיר ןועטה לצא התיה הקחתמ ישעמה יופירל

 ,הלוחה לע תוערה תוחורה תעפשהב הנומא --- הניירב .הלחמה

 ךכיפל ."'ערה ןיע,ה איה ןהבש הזעהו -- הדיב התיה הטוקנ

 תא העדי -- התוא התלגשמו ,התיה הב -- לופיטה תליחת

 .הלש "איפארת,ה לש הרות םג אב זאו -- הינפל רשא

 יתשב -- !"הערה ןיע,ה תא הניירב הפשח  דציכ

 היצח דע םימ הנאלמתו סרח לש דכ הלטנ -- תחא :םיכרד

 םתעיקש תוריהמו רדס יפל .םחל-ירורפ הכותל הליטהו

 ערה ןיע ןאכ היוצמ םא העבק התיתחת לע םרוזיפו ילכב

 אלא םימ םע ילכ ותוא -- הינש ךרד .הדמ וזיאבו ,ואל םא

 םימב ןתכיעד ; תושחול םילחג הדירוה םחל-יתותפ םוקמבש

 לדוגמ קלח הניירבל ודיגה ןייוביכ עגרב םילחגה תשוואו

 התסונ תלחגהש םירמוא שי) הלוחב העיקשה ןיעהש הערה

 רקיע םלוא .םידעומבו תותבשב -- םירוריפה וליאו לוח ימיב

 םגו הניירבל םג ררבוהו רהבוה הרדקה ןמ הלועה התפישח

 ינוציח הסונמו קהבומ ןמיס י"ע העושיל םיפצמו םידמועל

 םיצרופ ויה םילחגה ךועיד וא םירוריפה עוביט תעב :יולגו

 וא םידודר / םיקוהיש -- םיקוהיש הניירב לש הנורג ךותמ

 אניעש ודיב איה הכלה זאו -- /  םיקונח וא םייופר /  םיקומע

 התאופרו / השיחמ הניירבו / השאב וא שיאב הקבד / אשיב

 / םינועמו םיתבל / איה םג הצר / יבצ הלעבכ / .השיגמ
 םינובערו רוסחממ / םינוא ןיא םיצבורה / םינויבאו םישר לש

 .םינונזמ תרמזמ םעיבשתו |

 ליכאר
 .התיה םינבה תעברא ןיב לגייפו לסוי לש הדיחיה םתב
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 התיה .היתורבחל הרוסמ הדידי ,בל תבוטו הרשי ,הפי הרענ

 םימש אריו ח"ת ,לזיו שריה-הילדג 'ר לש הנושארה ותשא

 תונח -- םתסנרפ .םירחא לש םימש ארומ לע תרוקיב חתומו

 ונתינ םהל ,וינבו וימח לש םהילעופ םה םהינוקש תלוכמ

 ונניר ךכ לעו -- ולצא קר םהב תונקל היה רשפאש תורטש

 םילוחו םיינעל הרזע ןתמב הנייטצה ליכאר .השרובב וירחא

 ינבמ ידיחיה) הידליו איה האושב התפסנ ;הימולע ימיב דוע

 אב ץיבשואמ רזחשמ המלש אוה הטילפל וראשנש לסוי

 הרסנמה תא חתפו לזגנה שוכרה תא טקלמ ליחתהו השרובל

 הלע -- וילגרל תחתמ םמחתמ עקרקהש הארשמו ויבא לש

 .קרב-ינבב רטפנ .וכעב בשיתהי לארשיל

 ץמייטש עזייר-הטיא

 ותשא התיה איה .עזיירדעטיא המשו השרובב התיה השא

 םיבער תלכלכב הלש הקדצה-ישעממ ץוח .בייל"םוחנ 'ר לש

 התיבב הקיזחמ התיה -- םילוח רוקיבו םימורע תשבלהו

 האישמ התיהו םהיכרצ לכ תא םהל התתב םימותי םידלי

 םיבר םיינעל ."הלכ תסנכה, ,ד-יפסכ ןרובע הפסאב תומותי

 םמחל תא האיבה השוב תמחמ םיינוע יוליג ינפמ וששחש

 תא םהל החקירו םילוח דיל התליב םידודנ תוליל .םתיבל

 לש םתיבל ףסכ ימוכס האיבה שדוח 'שאר לכב .םהיתופורת

 תרוכשמ -- םתרוכשמש ,םידמלמו םיניידו םינבר ,שדוקה*ילכ

 ינב ןיב ביר עלגתנ החפשמ וזיאבש העמשב .התיה ןובער

 "השעמב הלחהו תונערופה םוקמל התיה תזפחנ -- גוזה

 תולעל וכז םלוכ היתונבו הינב ,הלעבו לזייר התב .םולשה

 הרטפנ המצע איהו ונתשורי ץראב תובא"תיב םיקהלו לארשיל

 .השרובב

 המלש תשא -- לירעפ

 (.אל ילשמ) היתועורז ץמאתו הינתמ זעב הרגחו

 הומכ ליח תשאש ,ןב לככ ,לקנעי רפסמ ומא לע

 טרפו טרפ לכל המצע תא הרשק איה ,ודועמ האר אל

 ליתפ -- היטוח ןומה תחלושה הנוכמ התואכ התיב קשמבש

 בקעיב השיגרה -- ןגב הדבעב .הכלהמ תא בכעמ םגפנש דחא

 המלש -- התרפ תא הבלחב ,םילצב תובנז בבחמש הנב

 יציב תא הפסאב .ירט בלח סוכב ושפנ בישמ היה הלעב

 לכאמל :היתוריסל הבשחמב ןתוא הקליח ,לולב היתולוגנרת

 ."התיב תוכילה היפוצ,, -- שמח הז לישבתל ,םייתש -- הז

 לקנעיו הומכ תומלשב הז קוספ תומייקמה םישנה ןה תוטעמ

 םישנה רתי ןובשח לע תוחבשת .ומא תולהת אלמ ויפ --

 תולעהל ונא םיאב םא .ומא לע ש"כ -- ךסח אל ויתומישרבש

 המצע תא התאר ימא .ןיקיפסמ ונא ןיא -- ןלוכ תא בתכה לע

 הררועתנ -- וארוב תדובעל הלילב אבא םוקב .םישנמ תכרובמ

 אבא שקיב אל ודועמ .ול ןימח סוכ הישעמ תישארו איה ףא

 ןתנ םרטב ובל תולאשמ תא ול השיגהו ותמדק ימא יכ ,רבד

 םרט ןושארה םדא עגיש תועיגיה הרשע שמח לע .ןהל יוטיב

 ,תפרבו חבטמב ,ןגבו תיבב :הנהכו הנהכ אמא הפיסוה ,לכא

 תא לקנעי חבשמ -- דבלב תיב תרקע אלו -- תונחבו הדשב

 התיבל סנכנש יוגל ול יואו תיב תרובג יכ התיה -- ומא

 ורטסל וליפא הססיה אל -- לבוקמל לעמ ולוק תא םירהו
 .הצוחה וקרזלו

 הכלה אמא :אבא תיבב חספ ברעב םעפ הרק ארונ השעמ

 (םיחספו םינש ישאר יברע) תיתנשדודה הציחרל ץחרמה תיבל

 םירות-םירות םש האצמ .םיתבב ויה אל תויטבמאו ליאוה

 אוה לבא .תיבב ודבל אבא תא הריאשהו הבכעתנ ךכ םושמו

 -רטש,,ה תכירע :וינפל התיה הבר הכאלמה יכ םמעתשה אל

 ,יצמחה ושוכר תא םשר בר קופיסב .עירפמ ןיאב ,"הריכמ

 "תויתבילעב,,המ הבורמ האנה הנהנו ןילכלכימבו ןילטלטימב

 תולעהל המ ול ןיאש האר "תואקשמ,, ףיעסל עיגהשמ .ולש

 .האופרל הפיט ןיא -- ש"יי ,הלדבהלו שודיקל ןיי :רטשה לע

 יכ אבא תעד םע ותעד המיכסה אלש והשימ היה םלוא

 קנח ןימכ אבא שיגרה ויסכנ תא תופיקמ ויניעש הז עגרב

 ביבסמ תודכלתמ תוסג םידי יתש לש ןהיתועבצא -- ונורגב

 -- עמיולש יומ ,ש"יי ןת -- תבצבכ ותוא תוצחולו וראוצל

 םעפהו דעומ רוכיש ,ונתיב אב לרעה לש ולוק והז והריכיו

 ןיאש ויתונעט וליעוה אל .ידיחי והאצמו אבא ידעצ תא רמש

 ובש הריכמ רטשה תא וליפא ותוארהל אוה ןכומ החכוהכו ול

 םג תוברל) תוירושאה תויתואהש יוגה .ש"ייה םוקמ דקפנ

 -- ואל םאו ש"יי ןת :תווצל ךישמה ול תוריהנ ןניא (תויניטלה

 תכאלמ תא ריבגה ותאובנ קוזיחלו ,רתוי התא םג התשת אל

 תקנא אבא עימשהבו ותרגרג תקיפב לדוגאה תא ץענו הקינחה

 הארמה תא התוארב .הסנכנ אמאו תלדה החתפנ -- רוחרח

 רזג הספת ,םיריכל הרהימ ,היתונותשע תא הדביא אל םויאה

 הגישהש לכבו ושאר לע ךתו לרעה ידי לע חכב טתו וילעמ ץע

 הפרה אוה .אבאמ הפרהו וידי ופרש דע עוצפו תוכה -- הדי

 תשוחנ תבחמ תוברל הדיב אבה לכמו התפרה אל אמא לבא

 אציו סניו -- תלדה תא הליגש דע להובמה לרעב העקת

 ורמאבו "למוגה, תכרב אבא ךרב חספל ןושארב .הצוחה

 לירעפ איה ,תלמוגה לע םג רהרה ,"םיבוט םיבייחל למוגה,

 םכל שיה -- תונמאנו תובוט תוכמ רוכישל הלמגש ,ותשא

 תא הואגב ורכזב לקעי לאוש -- !ימאמ הלודג ליח תשא

 .היתועורז ץמאתו הינתמ זועב הרגחש ומא

 יטלוז -- סקופ

 ןבלב תורמוש (ץמייטש תיבל) תורו הרובד תויחאה

 .האושב ופסנש םתחפשמ ינבו ןהירוה רכז תא דובכה תאריב

 תא השרובב בטיה ונרכה הז םשב -- ס'ךורב עדיירפ

 היתונב .רפכה לש (ןותחתה) ינשה קלחב הררוגתהש הנמלאה

 יקסעב ןמצע תוברעמ ויהש תוינתלעפהו תוצורחהו תוזירזה

 ןכתשנ תיב ותואב .םהה םימיב החיכש העפות -- רובצ יכרצ

 העונת התיהנו המק -- וז הינסכאבו ,יחרזמ תוריעצ לש ףינסה

 לש התיב ילתכ ןיב םש .םישנ תשובלתב תועינצ יגהנמל

 דב ידגב לש הדיחא תשובלת לע טלחוה סובורב הדיירפ

 תצק גהנמ .הל ןיאש ימ תא שייבל אל ידכ ,תוריעצ םישנל

 תצקבו תוינומדק םינשב לארשי תונב ןיב היה הזל המוד

 .הנמלתה ימיב ,יוניש

 התיה הריהנ השרוב תונבל םא קפסב לטומה רבדש אלא

 עדוי היהש תורפסמ ןה ךורב םהיבא לע .תאז המודק תרוסמ
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 ןתמב םהל עייסו םיינעל הרזע טישוה .תווצמ רמושו הרות

 .ויה הקדצ יכרד ,ויכרד לכו רתסב

 הנייטצהו םושרג יכדרמ לש ותב התיה הדיירפ םאה

 הדקש :םלש הקדצה השעמ היה הלצא םגו ,תובוטה היתודמב

 יווד שרע לע הלחמ יישקל הדעס ,םילוח לצא הנילו רוקיב לע

 אמאו אבא ,םהינש .תופי םינפ רבסב וב לבקתנש ךרצנ לכל

 החוורל חותפ היה תיבה .ק"חב הלעפ .םיבערל הדיעסהו םייוד

 ול םייקהו הזה םלועב ויתוריפ םילכואש השעמ םהל ושקב

 שיא ןיבו ורבחל םדא ןיב םולש תאבה -- אוהו אבה םלועל

 .ותשאל

 ..התלע בושו הדרי -- הצרא התלעש השאה
 ..דקומה לע

 הריעצה ותב -- הרזחו התלעש זנאג לשנא לש ותב וקייל

 ולע הלעבו איהו האשינ וקייל ,זנאג לשנא רשא 'ר לש

 תובוחרל ואב המה .תורחא תוחפשמ םע דחי בוקטיס תיילעב

 תבחרב רדתסהל םיליחתמ םילועה דועב .הב לחנתהל הליחתהו

 תדלומה תמדא שרוש םירישכמו םהישעמב םיחילצמו םהיקשמ

 תא םידקופה םימחה םימיבו ...האל לש החומב שותי סנכנ -

 ליחתה ,םילטבהו םידבועה רשבמ העיז-ימרז םיליזמו ץראה

 .הרדהו היפי לכב היניע דגנל הבציתה השרוב :החמב רקגל

 אבא-תיב ירוחאמש ןגה ,םימימחה םימיבו םירירקה תולילב

 םילחנה ,םיחורפאה ףוצפצו םילוגנרתה רוקרק ,הינפל חטתשה

 יבושו ימוק :הל וארקו ובציתה הלא לכ -- םיבסמ םירההו

 םא הלעב בלב ןנקש קפסה תצקמ .תאב הנממש השרובל

 היה הז לכ -- תיב םולש םושמ וא ,הלעש השע בוט תמאב

 עדונ ברוצ ןיסמח םויב .בושל הותיסהש החפשמה ירכועב

 ןמ הדרי תינולפ החפשמש תובוחרבש השרוב תצובקל

 םואינה אלש כ"ע םיאשרובה ורעטצה רעצ הברה .ץראה

 לע עדי אל שיא םהישעמבש תוידוסה ללגבש םתבשחממ

 היה אל יכ ,בר דובכ ולחנ אל השרובב .תילרוגה םתינכת

 וללה ואב הנהו -- הבורק הילעל ומצע תא ןיכה אלש הב תיב

 לאש םאו .וענמנ םמע רבדלמ םג .םתדמח ץרא תא ובזעו

 התיה -- לארשי ץרא תא םיבזוע ךכ ,המלו המ לע לאושה
 אל ןמז הברה .לארשי ץרא איה ,השרובב ,ןאכ :הבושתה

 אב רהמנהו רמה םויו -- המודמה "לארשי-ץראב,, ורייתשנ

 ףא ולא -- הילעלו העושיל םיפצמה םע דחיו השרוב לע

 .ד.י.ה .ררוצה םרובע ןיכהש םירונתה תובהלב םה

 סירעזול-לדייח

 לעב ותעשב היה ץמנייטש רעזאל תידיגנה ברה תב

 ,ץמנייטש ינב לככ ,ןסחי םיסכנ ריתע ,חילצמ רחוס :וימעב

 ,היה תודמ תיב ,השרוב לש (יחרזמה) ןוילעה קלחבש ותיב |

 .םיבר םירדח אלמנו חוורומו בחרוה ,בוחרה קר אל ,בחרתה

 םיימינפה וידדצ ינשמ תיבה תא הפיקהש הכוראו הרצ תספרמ

 לש "הרצח,, לע ורביד םנמאו) םיליצא רצח תרוצ ול התוויש

 לודג חטש הספתש וז רצח .(הלעב תריטפ ירחא ,ס'רעזול- לדייח

 .החפשמה תיב תראפתל הפיסוה ,רהנה דע הכשמנו הערתשהו
 ןועמש-פופו השרובב הזוק םינמורהו םיירגנוהה םיצירפה

 ףא גהניו םיליצאה יגהנמל יוקיחה תואת ולצא וררוע הבישיוב

 הז תיבב) םיתרשמל תיב דמע ורצח תנפב :םתומכ אוה

 -- ודי לעו (הנמלאה התעד תונוונתהו התנקז תעל הררוגתה

 וצצורתה תותרשמו םיתרשמ .תורפל תותפרו םיסוסל תוורוא

 ,םיינש םיסוסל המתרנ םילגלג ינש לע הדקרמ הלגע .רצחב
 (בוהצ עבצב) "סכופ,, דחאו (ןבל-שבוע עבצב) "למיש,, דחא
 -ךורא טושו יריבגה ("ץיווש,, ארק) םשורה תא לידגה ןעמל

 ..המהבו םדא בלב הארי ררועמ ,בשומה הצקב ךועמ תודמ

 הצקב יטרפ הוקמ םג .דובכה תארי םישנאלו טושה תארי םיסוסל
 .ולש חמקה תנחט ילגלג תא ובבוס וימימש לחנה די לע ,ורצח

 "םירדח,,ה ידימלתל םיתוריש רדח הז הוקמ שמיש םימיל)

 בוחרה דצמש רזול תיב תיזחב .(טנירפה רוזאבש םיברה

 םישורבה ןיממ םיצע ינש וחצינ רצחל הסינכה רעשב ,ישארה

 ,רעשה ירבע ינשמ םיפוקז ,םהבגב המה םיקינעמש המוק ימר

 רובעב .תיבה ןכושל ןואגו האג םיפיסומו םייקנע םירמושכ

 ,וינבו דירפ לסויל והורכמ וישרוי יכ ,םירחא תושרל תיבה

 -- לדגו ץרפ םיצעה רחסמ ,הרחסמו הלודגל התלעש החפשמ

 ילעב לש םהינק סרהנו תונוטלשה תדוקפב םיצעה ועדגנ

 הרכז הימי בורעב לדייח .ויאפע ןיב ונכשש םיברה ףנכה

 רופיס תא והשימיינזאל קירהל הנוצר היה זעו םדק תונש

 -- הינוליסנרטבש םאדרט הרייעה לש ברה תב התויהב ,הייח

 תונורחאה היתותרשממ תחאל טרפ -- הל היה אל עמוש םלוא

 אל יכ םא ,התרבג ינפל הפופכ הדמעו הנמאנ הראשנ דועש

 .ס'דוד-םהרבא עגייפ איה -- תילכלכ תלעות הזמ הקיפה

 ימימ דוע התדקפש תומתי :תאז עגייפ התיה דחוימ סופיט

 אלש הדובע: התיה אלו םישנאה ידסחל התוא הדיקפה ,התודלי

 ,םהיתולעב תא םהב התרישש םיברה םיתבב הילע וליטה

 ךרדכ ,תוכזל התיה היד ,התושי לכמ הפצפצש הבוזעה

 .קדצב אלשו -- השפיט רמולכ ,"הטומ,, ראותל םיחנזומה

 ימימ ,היתונורכז לכ תא לדייח הכפש תאז עגייפ ינזאב

 םעפב ,הל ריעהל החכש אלו התוריבג תפוקת דע התודלי

 עגייפ התיה זא .םאדרטמ ברה לש ותב איהש רתויו האמה

 הטורפ הוש לבקא םאה !יל ןתונ הז המ :תומימתב התלאוש

 םולכ -- לדייחל ,הלו ? הלא םילפט םירופיס תעומש תרומת
 והשמ ףיסומ םאדרטמ ברה תב םעפ התיהש וז הדבוע

 .םלענו ךלוהה הלכשלו הפרו תכלוהה התואירבל
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 יִמא

 הָעְקְבַה ּךותֶּב יִנְחיִּנַּפַו יִנויִמְּד חור יִתוא תאָשְּב
 ,הֶקיִפמ תיִנּונְבְל ףְרוחַּב ,ץיקַּב קורָיְּב הֶלְּבּוטַה
 הָשְרִתַב םֶנקְל םיִרורְד םיִשיִעְרַמ הָחְוְצִּב םיִצּוחְו
 השרוב לש ּהקלחב יפוי לש ןיִּבִקה תַעָשִּת לָכ ּולַפָנ זא

 = אָמִא לש הָניִדִע הכרה הָתּומְד יִנָּפ לע ףולַחתַו
 הָמיִעְנַה הָשְפַנִמ הֶלַצֶא ול תיִּבַה תוכיִלָה ּהָתּופְצִּב
 הֶלַחַה תופֶאְו עולק ,תָּבַשַה תּורָנ ּהָקיִלְדַהְּב

 הָלַּכַה-תַסָנְכַהְל ףּוסַאְּב ,ָהיְלוח תַטמְל הָזְפָחְּב
 ַחּולְסְל ַחיִטְבַה יִּבְרָה ,רַחֶאָש ּהָדְלי תֶא אָבְהְּב
 .חוטשל לָסַפַס לַע דקְפִיַו לּוגְרַפַה ּהָתאָצְּב דָרויו

 .תויִרָכְל הַצונ טרְמִּת םֶש ,ץַהְגִמ ריִעְבַת רּוּתְפַּכ סּפְרִת הפ
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 הָיִלָעַל תִיַּב ןיִּב קַחְדַנ ,ותּונָח הָמְמְָש םויִמ אָּבַא
 :היִצְו תומַצַעו רוע קר :רזוחו סָּפְתְנְו 'קָרּוע,
 ...לַדַה ּורָשָּפ םָע אָבַצ שיִאָּב 'רֶגָה, לַש הֶאְבְצְל עַצָּב המ

 .לַעַּבַה הָחָּפָשִמִל יִהְּתַו ָהיִנְתֶמ אָמא זָא סּנשְו
 ;הָריִּבְשַה הָּתְלּכְרִמ םֶתּונמ ,הָבּוטְו עַפָש יִמָי הָרְכְא
 ,הֶריִּדְל הָריִּדִמ םֶדּונְּב ּהָּתְחַּפְשִמ יִנָבְל אָּב רוסֶחמ םג

 - םיִמ-ןיִע םיִחְרַפּו תונְליִא ,קֶרִי ןַג רּוטָעֶה תיִּבַּב
 םיִניָע תוגוז םֶש םיִפוצְו ויִלָּכִמ םֶחְלַה וב לזֶא

 :ּהָּדִח תֶא ּהָבְלְּב תָבְקּונ הָלַאְשִּב אָּמִא לֶא ָהיֶלא
 !?הֶּדַעְסַה רָחָמְל יִחְדְת וא ,ּוניִפְל םֶחְל םויַה תאיַה

 .םֶדָיְל םיִדּומָצ תיִחְשִמ יִלָּכ ,םיִחְבּוטְו םיִמַעָל הָמָחְלִמ
+... 

 ;םֶתואְו אָּבַא תֶא הָשְטונ איִה-תֶלְדַּב תַעְלְבְנ תיִשיִרַח
5 -"/* . . 

 ...םֶתּויִחַה ןַעַמְל-תיִחָשִּמ ּהָכְרְָי יִאְצויִמ ָךיִמְחַר
 תּובָע-אל רֶקַטְמ רקּב םִא ,רַהָסַה סַמְכָנ וב בֶרָעַּב

 - - תּובְרְקַה םיִטָהול תּותיִזָחַב ,תולסְמַה תוסָיְגִּב תושּובָש

 הָצְרְמַנ הָציִּמַא הָשַא הָבְרֶעְתִמ הָיְסַמְלַרְדְנַא ּוזְּב
 .הָצֶא ּהָל הָכְרִדְו ּהָּתְחַפְשִמ םֶחָל תֶא קָחְרִמִמ איִבָהְל
 - .תֶקְסוע איה הָמּב ,הָניִדְמַה יִרָעְּב ּהָגיִשְו ּהָחיִש תֶא

 :תקָרְבּו ףִפנ ,םלַהָיְּב ,םיִיִוְרַפ בַהְזִּב הָרְחְסַה
 ;תומּואְּתַה תּוניִדְמַּב הָפיִלָחַמ הָרוחְס רָּתְסַמ וא יּולְנְּב
 תומּולַחב םיִאורָש תּולגְס ץצונ ןַמָא הָשָעַמ תונּומַת
 .דִיָּב אָּבַה ןִמ םיִנְתּונ-םיִאָשונ קְדוּב ןיִא ,תולּובְגַה םיִחּותַּפ
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 .דִצַּב חַוְרָהְו םיִנטקּו םיִלודְג םיִרְכּומּו םינוק םֶָש
 תולּודג םֶחְל תּורְּכַכ יִּתָש :עדונ הֶז רֶבְּד ּהָתיִבדיִנְבְל

 ,תָלס חַמְק,תַחְרְמִמ הרָּכְס ,זֶראָה תַליִבַחְו לּגְלּגּ
 הָפּופְּכ תַחרּוא - םאָתַפּו - ןֶּתִמ םוי"םוי רַאּדַה איִבִה

 .הָפּוחְס הֶלְכְו ןוזָמְב הָסּומְע אָּמָא איִה ...חַתָפְב

 .דֶרְו הָמּפ זֶג יִּכ ,הָלָחִתַו - הָסְרַק ּהָלָּבַס דָבּפִמ
 טָיַחַה תֶאְו דַּמַלָמַה תֶא ּהָתְָטִמ לֶא ברקל אָרְקִִּ
 גָחְו תָבַש יִמיִב הָשְבְלָש הָמּוחָשֶה ּהָתְלְמָש איִצותַו
 קר יִּכ,טַחַמְּב רַפּוּתַה) :טיַחַה ביילםַחְל רמאתו
 ,(תולּוהְּבַה הָריִפְּתַה תּונּוכְמ ּודַעּונ תּופיִלָח יִרְּפַתְמְל
 תּולּולָּכַה תַחַמָשְל רות אּובּב יִּתְרַמָש הָשְבְלְל הָמְלַש וז
 דִגֶּבַה תֶא חקָל בייִל"םייח הָּתַעְו ..יִתּונְּב שָמָחְל

 .םיִנָש לש (קיִּתַּב רּורָצ) דּומְל רַכָש לטו לָכיִמ בר ,הָשְג
 .םיִנָּבַה ןיִּב וּתְפַסָא יִנָבִמ הָדּוּת אָש ָּתְלַטַב אל הָרות
 דדועמ רַהזְב לָהֶתַו היִחָל לַע ּהָגנַה חַרֶז זֶא
 ..תֶא דוע ּוהָדְמִל אָנָא - לַכיִמהִמְלְש בר :שּולָח לוק שַחְלִיַ

 .הָרּואָה יצר ָהיִנּפ תַנְדָע לַע ּוטְשְפּו הֶפְסָי אלו
 .הָרּוהְטַה הָתְמָשִנ הָמיִמְש ּואְשִיַו םיִכָאְלַמ ודי
 הּיִאְש תּובָבְלַה ּוכִיַו ...שָשְו םישלָש תַּב הָקֶלַּתְסַנ

 .הֶמיִרְבל ט"עְרַתַה לּולָאְּב הָעְשִּת - יִשַמַח םוי יִהְיְו
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 היח יתוחא

 המואת תוחא ,הינשה הנומתב תיעצמאה ,היח יתוחא

 ,אתבס ש"ע ,הרובד היח -- אלמה המשבו היח התיה הצנירפשל

 המלוע תיבל ליכאר םאה ךולהב ,ר"העהחלמ יהלשב .המא םא

 המצע תא היח האצמ ,תושפנ עבש תב החפשמה המתיתנו

 אל תיבב אמא תויהב .השארב המצע תא הדימעהו הל תיארחא

 הקסעו םיכרדב התליב הימימ קלח .רוסחמ החפשמה העדי

 ףרט ןיכי ימו -- םיאלפ ודרי אבא יקסעש תמחמ ,רחסמב

 הירגנוה תויפאממ יקנע םחל רככ רוודה איבה םעפ ידמ ? הפטל

 םע ןיפילח רחס התשע תיבב התבשב .עובשל "קיפסה,,ש

 המדא יחופת םהל הקפיסו השרובב ונכשש םיינמרגה םילייחה

 הסומע התיבה הרזחו הרונת הפאממ םחלו םהל הואת לכאמ --

 ימדב המלועל הרטפנשכ .אבצה ינונזמב יוצמה לכאמ רבד לכ

 גואדל הליחתהו המוקמב היח הסנכנ (ששו םישולש תב) הימי

 רזעילא לש ותיב היה החפשמה ירוגמ תיב .םידליה תלכלכל

 יצע עוטנ םידי בחר ןג .בושייל ץוחמ דדוב דמעש קיטשרעה

 ףלח ,החפשמה תא הציפ ,תוקריו םינימה לכמ םירישנ ירפ

 הל האצמ היח .ותבונת בטיממ הל וקינעהב ,םוקמה קוחיר

 םידיל עוושמה חטש ,חוורמו בחרנ ,וטושפכ הלועפ הדש

 ינב רתי עויסב ,היחו םיטעומ םימי ורבע אל .תודבוע

 תורודס תוגורע :חרופ ןגל חטשה תא הכפה ,החפשמה

 תואסנולכהו םהיתוקרי וחימצה ,םעטבו הדמב םיכורע םימלתו

 םימלתה .םיקוריה תיעועשהו לופה יערז תא ןמצע לע ולעה

 רזגו ןידרת ,םהילצב תובנזו םהיתוינונצ יפרט תא םיקחוד

 ורשקנ םילגלגס םירודכ תויומד ןיעולידו ןהילושב ןילישבמ

 םיסגא ורישה םיצעה .ןגה יתכריב וכשמנש ,םהיתועורזל

 .בערה חרב ףלוו תיבמו םיפיזשו םיחופתו

 ותלוברכ תא וסינכה תולוגנרתה םגו םימיה וכרא אל
 תא ושבכש -- הלאו ןהיציב וליטה ולא ,הסנרפה לועב
 ...רוגדל ןנוצר לע תינלוח הבביב ועידוה ,ןתלחשב ןהיציב
 דמוע הארנ ףלוו לש ותבו רצחב וצצורתה םיבהבהצ םירוצי

 ,אבאלו -- רזעילא תא התיה תרחא חור עתפל םלוא .תאלמ לע

 ,ורובע ינארע תריד אוה תיבהש ,רבסוה הולשב בשיל שקיבש

 קותמה ומולח .ךרדב החפשמה בוש .ויחרי ומתו ותעש האצי

 דחא רדח תב הרידל הרבע ותחפשמו ףעיו שיח זג ףלוו לש
 יעגיו םידודנ יפייע .םהלש אינסכאל ורזח קחדהו רוסחמהו
 השח היח .תישישה םתרידל החפשמה ינב ורבע םילוטלט

 וירוגמ תא ופילחהב ,ויתוחוכ ולכש ,היבא לש רכענה ובאכב
 תרצל רמול ,הידיב עייסל יושעה זעונ ןויער הגהתו תופוכת

 הקלחמו םירז ינג התיה תדבעמ הבר הדיקשב !יד :אבא

 ;םירחא יזווא לש תוצונ תטרומו היניעמ הנש תדדמ ;לוביב
 םיקד םילבחל ןתכפוהו תולב תובחס תרבוצ ,האילטמו תרפחמ

 םיחיטש םתשועו םירכיאה לש תיתיב הייוטמב םהמ הגרואו

 ונממ השעת אל איהש הקירזל ןודנה ץפח ןיא .רמחה תפצרל
 הטקילש היתועמ תא הולמ .הדי רחסמב םג תחלוש .ךרע רבד

 תיבירב םימולשת ידי ואצי היוולמ קלחו תיבירב היפכ למעמ

 םלועל תמייק, איה אלה -- "ןרק,ה וליאו הל "וקינעה,ש

 יביכרמל ףתוש התשענ -- הב ודגב הינמאנש התוארב ..."אבה
 ירחא ,ןובשח הל םישיגמ היפתושו םויח יהיו .תונינילפה

 והנהו -- תוניבגה תריכמו ןהילעבל תולואשה ןאצה רזחה

 ןובשח ,תופחדמל םקחד תועט חקמ ,הבורמ ודספה ,דואמ בולע

 בוטה הבלל הינפ :ונכתו ול דמצנ ןטק קתפו דושו סמח עוושמ

 םוחרה הבל תישל ליאותש ,חרוא תרשיו ליח תשא לש

 לע ורמכנ הימחר -- היח ...רצימה ןמ ונאיצותו ןובשחה קוצל

 הקסע תופורתב םג ...םתרצמ םצלחתו םדיב העייסו היפתוש

 היח לא ךליו וילגר אשנ ידוהיה חקורהש עריא םעפ אלו

 .ולש קיתפאהמ ולזאש ,תופורת "התחקרמ תיב,מ תונקל

 היתוצומ תא התיה תחקול .םנח תופורת הקליח םיינע םילוחל

 םימיה דחאב .םילוח בוטמ ןהב דועסל בלחל ןתט ש

 התוארב יכ ,רחסמ יכרדמ העמק לודחל הבלב הטלחה הלמג

 אבאל םיקא תיב :רמאתו תיבל תיבמ ויתוליבח בחוס אבא תא

 חוגמ אצמיו -- םעפ הנקנש קורנה טיטב עבוטה שרגמב

 החפשמה הררוגתה דבלב םינש שש .תושושתה ויתומצעל

 םע היח ראשיתו -- תיבה תא ובזע תושפנ שולש .התיבב

 .לשיפ היחאו היבא

 ףסאיהל קיפסה דוע אבא .םישק םימי ףתחכ ואב הנה

 לשיפ אצי השרובל םירגנוהה תסינכ םע .הערה ינפמ ומע לא

 העווזלו הצמשל עודיה אבצב הדובעה איה -- "הקנומ,,ל

 ,תושרה ידיקפמ דחא סנכנ ,הדבל הרייתשנש היח לש התיבלו

 ..ולש אוה תיבה ךליאו םויהמש היחל עידוהש ,עשר יוג

 ןטקה רדחב םצמטצהל ודסח בורב ,הל "השרמ,, אוהש אלא

 היניעו הלווע םימכ תותשל הקיפסה דוע .תונחה יתכריבש

 התיב ואב םירכנו היפכ עיגי םירז לוכאב תולכו תואור

 םימשמש אלא .םייפא תעיזב הלמעש םינש ליה םילכמו

 התאצ דעומ שחוה יכ היתובצע וכרא אלו השפנ תונעב ואר

 .השרוב ידוהי ראש וכלה רשאב היח ךלתו

 הטיימ תינברה לש םישנה שולש

 (ש"הוכ לש ומא יבא) ץמייטש 'ילדג 'ר לש תינימשה ותב

 ריתע רבע .רמייהטריו תינברה איה ,השרוב לש יששה טחושה

 שרע לע איה תבכוש תעכ .הירוחאמ הל יולת םיריבכ םישעמ

 הלעמלש ץמאמ ךותמ תלהנמ איה םשמ ,םירוסיב תאכודמ יוד

 ,"הטיימ ללוכ, ,ה תא םהבו הלש הקדצה תודסומ תא שונא חוכמ

 תצקמ הנורכז רצואמ תולדל אוה הצפח רידא .הנומימו הדוסימ

 היתואטמיסב תטטושמ הריעצ הרענ התויהב ורבעש םימיה זמ

 .םירקי לבא םינויבאו םיינע םידוהי ויה תואלמש השרוב לש

 םישנ הנורכז יפנכ לע תופחרמ םישנ לש תויומד שולש תוחפל

 -- םידסח תולימג -- ןדי חולשמו הקדצ-ישעמ -- ןהישעמש

 :ןתראתמ איה הככו ןתרכוז איה ךכ

 ץיבורזייל םירמ

 .המש ץיבורזייל םירמו ןותחתה בוחרב השרובב התיה השא
 התיה ליח תשא יכ ,תוירבה יניעב הבושחו תדבוכמ השאה יהתו

 םלועה תמחלמ ימיב .םיברה תבוטל הדובעב תועוקת הידיו

 המצע תא הפיקה ויה םיבורמ השרוב ינב יכרצשכ הנושארה
 הלעב .דסחו הקדצ ינינעב היקוסיע לע ףסותו םיבוט םישעמב

 ,שונא ישגר לכמ ןקורתנ ובל לבא -- אלמ וסיכו היה רישעש

 הנפ הקוצמו רצ ימיבו וקיח תשאלו ותיב ינבל םג רזכאתה

 ותשאל חלש םיטעומ םימי ורבע אל .תוחנאל םבזעיו ףרוע םהל

 השעמ הנאשיו -- הנמיה הריעצו האנ אצמ יכ ןירוטפזטג



 ןווכז רפס

 הרס אל הכרדמו התעד לע הריבעה אל הלעב לש הלבנה

 םימי .הלש הקדצה ישעמ תא הליפכה ףאש אלא דוע אלו

 בושייב ע"החלמ יהלשב הצרפ הפיגמ :השרוב לע זא ואב םישק

 םיתבה לע רגסה ארק יאבצה אפורה .ויבשויב תומש התשעו

 םירמ ,םרב .םילוחה םע עגמ לכ רסא יכ ,אב ןיאו אצוי ןיאו

 הלא םע דסח לומגתו םילוחל התרזע תא שגתו הענכנ אל

 השא החיכוה שממ לש שפנ תוריסמ .םיילוחמ ומק אלש

 לש ויתורהזאל התעש אלו םיעוגנב הלפטב וז בל-תנידע

 השרוב לש ןותחתה קלחב התשע איה) .רבדה השפנבש אפורה

 הלחמהו םימיה ואצי אל .(ןוילעה קלחב עצנאמ התשעש המ

 םילפונב יהתו הב הקבד הלחמה ,םירמ לע םג החספ אל

 ,הרועל התוסכ ןיאב הנמטנ תורבקל האבוהשמ .הנושאר

 -ימעטמ ,הלאכ םירקמב לבוקמכ ,הפירשל ונודינ הידגבש

 תורבק שיא ,שרחה םרבא עיפומ התוקלתסה תרחמל .תוריהז

 ול התארנ םירמ : ויפב תוהלב םולחו הל-השמ 'ר לצא ,עודי

 הניאש ,טושקד אמלעב בולעה הבצמ תא וינפב החטשו םולחב

 תכסמב הביר התואכ ,םינק לש תצלחמב וליפא הפוטע

 יכ רבד ו"ח השעי לבל והריהזיו ןיידה עזעדזנ ...תוכרב

 הדיתע לבא הל ןיא םינק לש תצלחמ ,'ורבדי אושה תומולחה,,

 תאובנב רומאה רבדכ ,תוצלחמ ב הושיבליש וז תקדצ

 ."תוצלחמ ךתוא שבלהו ...םיאוצה םידגבה וריסה,, :הירכז

 התואבש ןוועמ הקונ אל הלעבש ךכב תמחנתמ תינברה

 ותשאו ודי הטמו ויסכנמ אוה דרי -- התלח םירמש ןמז

 התומלו םירמ לש הלבסל וליאו הנקית השאה לעב תא ותבזע

 וניתובר ונש רבכש התעד חינהל שיש אלא ,ןוקית האצמ אל

 ."ךתלוז ,םיקל-א ,התאר אל ןיע -- אבה םלוע,ש לי'ז

 םירמשה תרכומ האיפ

 אל בר רשוא .הישעמ תא המימתהו האיפ התיה ךרד תרשי

 יקוצמ ,הפוחה תחתמ גוזה אצי זאמו התיבב ומצע ןיכשה

 תושישתו השלוח ינמיס -- הלעב .ויתובקעב וכבתסנ הסנרפ

 ואבו ושגרתה םישק םימי .ותואירב הפפורתנו ולצא ועלגתנ

 לעב לש ותומ -- םלוכבש ארונהו השקהו םמותכ הילע

 ריאשה םימי לוע רענ .הריעצ הדועב הלמראתנ האיפ .הירוענ

 קיזייאו ותע האב םרט ץראה לכ ךרדב ותכלב ויבא וירחא

 הוארשמ ,הלהקה ישנא .המחל הטמ -- ותאו הבל רבשנ .ומש

 ודמע ,הינעב הבוזעו השפנ תקוצמבו הממושה התונמלאב

 תחא התיהש םירמשה תריכמל ןוישרה תא הידיב ורסמו

 וז הסנרפ התיה השק .הלהקה לש היתוסנכה תורוקממ
 תכאלמ איה םיתעבש השקו בר םוצמצב הישוע תא תסנרפמש

 אב -- המואמ רסחמ התא םאש ,"תוקיד,,בו ינימרגב הליקשה

 הריבעו ךינפ לע חפוטו -- "לקשמב ...לווע השעת אל,, קוספה

 המ .ךתסנרפ תא דבאמ ךנה -- ףיסוהל רמאת םאו ;ךדיב איה

 'הב החטבמ םשתו רתוי והשמד"תצקמ הלקשו הדמע ? התשע

 ,התונחל התיה תעדונ הריתי הביח .הנורסח אלמי אוהש

 האילפה שממ ,ןויקנה ןמ ,ויה םירמשה הב ידיחיה ךרצמהש

 הזיראו הליקשב .קירבמו הקונמו רדוסמ לכה :היאב תא וב
 םהיתונמ תא ואצמ םינוקהו הדגנכ רזע הנב קיזייא היה הריכמו

 וכוניחלו התמחנ תא האיפ האצמ הז קיזייאב .תונמוזמ

 קיזייאלש דבלבו היפמ לכוא הענמ .הצרמ לכ תא השידקה

 השא אשנו רענה רוגבב .היה קיזייא -- הגיגה ,רבד רסחי אל

 9 השרוב

 תמחלמ ץורפ םע האיפל ואב םישק םימי .ומאל עייסל ףיסוה

 חלושיו רסיקה אבצל חקלנו סייגתנ הנב :הנושארה םלועה

 .רזח אל םשמו םיגפ לא םינפ םיביואה םיארתמ םשש םוקמל

 אלא ,דימ בושי בוש הנבש עגר ףא הקפקפ אל האיפ

 םישנ יתש תובשוי ןאכ .אובלמ וקספש םיבתכמה לע ההימתש

 ותטמ התיה תיבב .בתכמל תולכ ןהיניעו ןשפנ תא תואשונו

 ןומלח תופוצמ תולח יתש תותבשבו הנכומ ותחוראו תעצומ

 ןייהו ,המוקר תינועבצ הפמל תחתמ תוקובח ןהל תונכוש הציב

 .ובושב קיזייאל ול םיניתממו םידמוע תבשה תפילחו עיבגב

 -- התיב ןתפמ לע בציתה םיבתכמה אשונו -- םויה יהיו

 לש עוצעצ ןימ : היניעל חתפנ הידיב דיבכמ תצקש בתכמו

 קבודמ םיספ-טרסב ףוטע ל"ר ,ברעו-יתשל המודה לזרב

 יל המ :השפנ רמב הארק האיפ .םנושלב הבותכ הקתיפל

 ןהמ ,תונכשה םישנה ...הכירצ ינא קיזייאמ בתכמ ,בלצלו

 וסינש ןהמו תפלעתמה התלכ לש השפנ תבשהב וקסעתנש

 תרוצב הילא הרגושש הדירחמה העידיה תארקל הניכהל

 רוזעיו קיזייא רוזחי בורקב :הלשב איה םלוא .הז אמט ץפח

 םימיה דחאב .שולשלו םייתשל ,הקידל תוליבחה תליקשב הל

 התוא הריהזהו הכלה -- ןתחתהל תדמוע. התלכש העמש

 דע הלעבל רומשל הילעו "שיא תשא, איהש הל הריכזהו

 ףטעב הארק !!ךילגר ימעפ םיששוב המל ,ינב ,יוה .ובוש

 .השפנ הילע

 תינטחושה המולב

 הישעמ לעו ("עקטחוש,, יד) תינטחושה המולב ,המא לע

 תינקדצ השא .הברה רפסל רעמייהטריו תינברה תעדוי םיבוטה

 היה אל ;תלוזה תבוטל תוגאד לש לוע המצע לע התלעה וז

 םוקמ ךל ןיאו המולב יניעמ םלענש ול םיכירצ םיברש רבד

 ידודנו םילוח יופיר :ונממ הילגר ריקותש התרזע םש השרדנש

 תומורת ץבקל תוצצורתה .תולילב ,םילוח-תטמ דיל הניש

 הריבח .בערו ןוגיו הער רצועמ לופנל םיטמב ךומתל תובדנו

 הרבח וליפא הדסי המצע איה .הקדצה תודסומ לכב התיה

 יוטיבמ תצקמ וב שיש דסומ ,הגוסבו הנימב תדחוימ ,הלשמ

 "ולטנ,, םירבגהש המולב התאר האר .םישנה תויוכז לע קבאמל

 םתנכהו םתנוכתו ,היתווצמ םויקו הרות דומיל : לכה םמצעל

 םא אוה קפס -- םישנל וליאו בוט ולכש םויל איה הבר

 זא .ןרבעל וקרזי ןהילעבש ,הובג ןחלוש ירורפמ רתויל הניכזת

 .פוס) הרותה תאירק עומשל תוביח םישנ,, םא :המולב הרמא

 הכלה !ת"ס תביתכב ןמצע תא הנביחת אל המל זא (חי

 הלע הריהמ דע .ןמש לע ת"ס תביתכל םישנ-תרבח הדסייו

 ףסכו תומרוז תובדנתמ וליחתהו םישנה ינזאב הרבחה עמש

 ונקורו ןהיטישכת תא ורכמש ולאכ ןהיניב ויה .ןדיב הביתכל

 האלמתנ תינטחושה תפוק ולאו ןהיתונוכסח-תואקמזופ תא

 הל תויהל האיפ ןב קיזייא תא הלביק איה ףא .ןתמורת ףסכמ

 םלוא .רפסה תביתכל הייד התיה הכאלמה .רבזגלו ריכזמל

 :הפוקה ירעש לע וקפדו תורחא ואבש תובדנתמה ועמששמ

 תיבל ביבסמ וסנכתנ -- רפסה תביתכב הלחנו קלח ונל ונת

 לכ ואלמתנ רבכ ,םוקמ ןיא ,אל :לוק תמרהב המולב לש

 רפס ןכמצעל הנבותכ ...רתוי בותכל םוקמ ןיאו רפסב תורושה

 ,לארשי תונבב תורותה הניברתו שדח
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 (אי חל .רב) ''ריבא תיב חנמלא יבש,

 םיגפ הל הריאה אל הסנרפהש ,הלעבמ הנמלאתנש השא

 .תאז החפשמ לע הדרי תוכשח ,הילע ולפנ םימשו ץרא --

 םלוא ."תבשל הלח,, הל אהתש תוינקדצה הל וגאד רתויה לכל

 ןהילעב ייחב םגש ,ויה ליח תושא ,השרוב תושנ ללכ ךרדב

 שואייל וחינה אל -- םתיב תסנרפב לוע תאישנב םכש וטנ

 הטילחה םימותיה הידלי לע השפנל הבוזעה השאהו ,ןאכדיש

 דופצה הפוג לע וכרכנ אמאו אבא ."תיבה לעב,ה תויהל

 םיפיה םירבדה לכב .'וכו 'היתועורז ץמאתו הינתמ זועב רוגחתו,

 םירהוזה תבשה שדקתהב רשואמ םיריאמה הינפ תא םב ףטיל

 הבצמ -- הפוג איה םלוא ;רוסחמ ועדי אל היחופיט ידליו --

 םיקוחר םירקמב .הרכענ החורו השפנ הילע הרמ .הנתשנ

 ותשא ול הריאשהש ,לעב הזיאו התונמלא תפרח הילעמ הרסוה

 -- םידלי רפסמ ,התיב למע לבס תחת הערכב ,המלועל התכלב

 -- השורגב ןידה אוה .םהל םאל תויהל ותיב לא הפסאו האשנ

 דועבש ,הנמלאה -- רעצל התרבח לש הזמ הלזמ ערוהש אלא

 הב יפוד ןתי רשא שיא ןיאו לעבה תתימב הלמראתנ הנושארה

 םעט המ :חחצמ לע תרחנ הלאש ןמיס הינשה -- התרצבו

 ? תעשרמ) ? היתונורסחל רפסמ הנמי ימ !ותיבמ החליש

 רפס הל בתכו הלעב הב הצמ רבד תורע םתס וא ? שחנ

 ידמל העודי הביסה ירה -- איה םינב תכושח םא (תותירכ

 .רבדל התכז אל היריכמ דצמ שאר דונמל דבלמו

 קשמב ןמוי למע ףרח .השרוב הכרבתנ תוינקדצ םישנב

 הלטוה הסנרפה תגאד םג תחא אלש ןתחפשמ יכרצו ןתיב

 הקדצ ישעמ וללה תונידעה לארשי תונב ןמצעל ושקיב ,הילע

 ןויבא ןימיל דומעלו תוירבה םע תובוט תיישע דסחו

 ודקש רתויב .ודלח ימי וילע לקהלו ושפנ תרצמ ועישוהל

 בשיל -- "םילוח רוקיב,, תוצמ לע הקדצ תופדורו ךרד תורשי

 ןוזמ ול שיגהלו וכמתלו ודעסל ,הלוחה לש ותטמ תאפב

 םהב רוסמה ןלופיטו םילוחה לצא תדמתמ הייהש י"'ע .הפורתו

 ןהל ולגתנ יופיר יכרדו םהיאולחתו םהיודמ תא בורקמ וריכה

 דבלמ .םהל אפרו םנתיאל םילוחה ובשו הכורא תולעמ ויהו

 הרש עציגו סליסוי עיצנאמ :ןהו רבכ תועודיה תוינאפורה

 רגרבצריו הוח : הבוטל רכזיהל תויואר -- סשריה עניירבו סהאל

 ףלאוו ליכאר ,ץיבוריאמ האל-םירמ ביל לאוש תוחא

 םימ תגשהב ,דועו שריה םייח ענאל (ש"הוכ םא) ןייטש

 תשא עסיר ןהיניב ,הזב וקסע תובר םישנ .הקסהל םיצעו ןוזמו

 דועו רעטכורפ הרובד ,קלופ לישנא לש ותשא ,דמלמה לשריה

 .דעל .תדמוע ןתקדצ -- תורחא תובר תוינקדצ םישנ

 תומה רודזורפב תבש רנ תקלדה

 תינטחושה המולב

 טחושה ,ץמייטש 'ילדג 'ר תשא המולב לע בתכנ תובר

 יתילע עסמ,, רפסב .םיבוטה הישעמו התונקסע לע ,השרובמ

 ותבס לע הדכנ בתכ ,רמייהטריו .מו ןייטש .ג תאמ "לארשיל

 הידי החלישש וז הדוסחו האנ השא לע טורטורפב ותגרוח

 ,םוי-ישקו םילוח לא ץורמ הלגר הריקוה אלו הקדצה השעמל

 השרוב

 לע רבדלו םהירוסי תא םהילעמ לקה ןעמל םכמתלו םדעסל

 תיתימא ליח תשא לע ונרפסב םוקמ תצקמ ונא םג הנפנ .םבל

 ,"הניארו הניאצ,, םישנה תא הדמלב ,המכחב החתפ היפ,ש

 תורוצנו תולודג "היפכ ץפחב שעתו -- דועו "רואמה תרונמ,

 תיברמב תוכזל תונעוט תומוקמ השולש .הריע יינע רובע

 הירוענ ימיב החרפ םש ,השרוב -- א :ןהב התשעש תווצמה

 הב הליחתהו הפינע החפשמ המיקה | ,םיגונהו םיפיה

 .דסחב הרגס הברע תאו הקדצב החתפ הרקוב תא .היתולעפמב

 היתונמלא תונש תא התליב םש ,התדלומ רפכ ,ושיורטנוא -- ב

 ח'תו עודי םירפס רחוס ,ץנאג לטנוי ףסוי 'ר היחא תברקב

 ,רגרבצריו ריאמ ףסוי יברה תשא ,תינברה לידניירב התוחאו

 ,ושיולטימ -- ג .רגרצבריו קחצי 'ר ןיידה לש ונב ,השרוב דילי

 להקה שאר ,ראמרמ שריה יבצ 'ר הלעבל הינשב האשינ וב

 .ןודבאה ךרדל םהינש ואצי ןאכמ .םשד הצעומה שארו

 .םיברה יכרצל התוריסמב לשמל התיה וללה תומוקמב

 רמוחבו חורב תלוזל הגאדב ןכותו ןינע םיאלמה הייח תוחרוא

 תורדק תרשה ףוטע ,הגונו רוכע םויב ,הפרטצהב ומתחנ

 ידוהי םהו ,אכד דע ובשוהש היתויחאו היחאל ,הקיעמ

 תנחתל ךילומה ליבשב יליביקשטיבה רההמ םתרדב אזיאה

 לש הלרוג ךרכנ ןוגיה שגפמב ןאכ .ושיוזרטניא לש תבכרה

 ימיב ולפנש ,שרומרמ תודהימ םימלשו םיאריה לרוגב המולב

 .םינמרג-םירגנואה םיחצרמה ידיב םיצצונהו םיפיה ביבאה

 ולבוה וב ,רחמנו רמ ישש םוי ותוא לע ורפיס תפותה ידירש

 שמחל ,תוומה תקינכט עויסב םדא תויח י"ע הכרענש ,הדיקעל

 :המולב לש הנורחאה הכרד לע .הירגנוה ידוהי ףלא תואמ

 ךרבל תורנ המכ המולב םהב האיבחה רשא ,היצפח רפסמב

 תונפה תחאבו םתפלש םתיב תא התאצב ,תבש דובכל םהילע

 ךכ רחאו הידי תא םימעפ רפסמ םהילע רבעתו םתקילדה הנחמב

 הנורחאה םעפב היתועמד תא רגתו ןכותל השאר העיקשה

 -ילחנ-ירהנב העובטה האמטה המדאה לע תוומה רודזורפב

 הכפשב דוריו הלע ,תוטטור היפתכו םירוהטו םימימת םידוהי

 הכישממ התיה ךכ ...ןזוא ותעמש אלש ריבכ יודיוב הבל רמ

 רבחמ דחא לש הדבכה ודי אלול -- החוכ תולכ דע התלפתב

 דוס היתפש קוציב ,קותמה הגונעתמ הדירחהש םדא יחבוז

 שולחה המכשב זחא תוסגב .תומשנה לכ ארוב ינפל החיש

 תנש ,ינש לילב ...הדיקעה םוקמל ךילומה ביתנל הנקחדיו

 דוסי,, -- רמועל םוי םיעבראו דחא ,רייא שדוחל ו"כ ,ד"שת

 ...ל ופוסו רפאמ ודוסי םדא,, :רמאנש המ םייקל -- "דוסיבש

 " ...רפא

 ל"ארשיל השא הלוע,, ונרפסב עיפוהש רמאמ

 רמיהטריו הטיימ תינברה

 םינוקז תב .הקדצה תדמ תרות תא הדמל המולב המאמ

 ,התמכתב התחפשמב ראפל התיה ,'ילדג 'ר טחושה תיבל וז

 התאצב הל ודעונ תולודג םלוא .הידי השעמבו התלכשהב

 לארשי ץראל התילע .היקפא ובחרתישכל רצה המוקממ

 הרענ לע םוסרפ תונותעה תתב ,ותעשב בושייה תא השיערה

 ץראל ולעש תובא תלחנ התושרל בישהל תחרוטה העונצ

 האיבה הז םוסרפ .תפצב תיב ונקו הנש האמ ינפלמ לארשי

 ,ל"צז קוק הארה לש הריכזמ ,גבלר קיזייא-םחנמ ברה תיבל
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 םיאושנמ .וירחא הכלה הקירמאב ברכ לבקתנשמו האשנש

 החתפ םש .םילשוריב בר תעכ אוה ,ןב םהל דלונ וללה

 העמש אצי םישעמ ריבכ ,הקדצ לעפמל תודוהו יתבר תוליעפב

 :םיברל העודי התיה הפוריאבו לארשיב םסרופתו הקירמאש

 היפלדליפב ותבש םוקמש "םייחו האופר,, יפורטנליפה דסומה

 -- אפרמ ינועטו םילד ילהא ןיב התיה השורפ ותרזע תדוצמו

 םירדוקה םימיב התגה לעפמה תמקה ןויער תא .ותדסי הדי

 ריאשיש לארשי רוצ תרזעב התיה הנימאמ .הפוריא תודהיל

 תדהא תא השכר ...הכמל האופר םדקתו -- בקעי תיבל דירש

 גניטימ ,הגיגחו הביסמ התיה אל .םדי תא חתפתו ב''הרא ידוהי

 ברל הינשב האשינ) רמייהטריו תינברהש החמש לכו הנותחו

 רמיהטריו המלש 'ר ג"'הרה עדונה ףרגוילביבה לש ונב באז

 ,תפותהמ םייוודו םיצוצר ,םינשעה םידואה בושב (םילשורימ

 דוחייב .םנועמל אובל ףסכה ירטשו ןוזמה תוליבח וליחתה

 הרקיה אהתו ,הפורת לכ -- תופורת תקפסאב תורוצנ התשע

 רשעכ .השקבמל סרפסכא האצמוה הלצא הנמזוהשמ ,רתויב

 היה יגח בוחרבש התיב .םילשורי רפע תא ןנוהל התכז םינש

 תוליעפ הלהינ הילוח תטמ לעמ .תוינקדצ םישנל דעו תיב

 .םיכרצנל הקליח םידגבו הקדצ תועמ ,תופורת ןתמב תפעוסמ

 ללוכ,, םג .םהיתולולכ ישובלמ תא הלצא ואצמ תולכו םינתח

 -ושינ ירחא םסנרפל ידכ איה הפסכמ הטיימ החתפ "םיכרבאל

 .םיתיזה רהב כ"נמו םישעמ תעבשו הנקז המלועל הכלה .םהיא

 טנירפה זכרמב הבשי ליח תשא

 המש לסיז היחו

 ךוראה שריה ,הלעב הל ליתנה הרדסכאה ךורא תיב

 יונבה ןשיה תיבה תא האורה .תונב יתשו םינב השמח וכותבו

 ,רבעמה עלצב דמועה ,ויכרח ןיבמ הציצמ תולדהו תוטשפב

 רעשל ותעד לע הלעה אל ,תוילולשו שפרו םינבא שבושמ

 םיחישו תונליאש ,ןיע ביהרמ קורי המדא חטש ינש דצמש

 רהנו ותצוח םימה תמאו וילע םיפוח םיחרפו םיבשעו

 הצורח החפשמ יכ .וקרומו ופטוש ,ןוילעה ומרזב ,הבישיוה

 האיבה םדי תוזירז ;לסיז היחו שריה לש םתחפשמ התיה

 תא םיחידמ לחנ ימש ,הדש תקלח םהל תויהבש ,םמחל קחרממ

 םוגרתב שריה 'ר רכזנ ."ליניקרי'צ,, ארקנה קמעב היתוכרי

 ,םימל אוה ףא םכחתיו'אימ ומיכח -- "םימ ומרענ ךפא חורבו,

 עקרקמ דוסי ינבא הלעהו בורקה רעיהמ ץע תורוק דירוה

 הריסנ תיב םיקה ,"ואריפ, ארקנה םימ תמא ןביו לחנה

 ץע ינפוא בבוסמ ליחתה .םדשא ,םידרויה םימהו םיצעל

 תכתמ לש הדיחי ןיכשש ,ץע לש ןכ םג ,ןונגנמ ועינתהש

 תיבל םחל איבהש ,"רטאג,  ארקנה רוסינה תנוכמב העובק

 "ךוראה ףלוו, לש ותונח התיה ורכמנ םישרקהש דעו .שריה

 םג וקבשנ ,יח לכל םייח שריה קובשב .ךוראה וסקנפב ומשרנ

 םג וק בשנ ,יח לכל םייח שריה קובשב .ךוראה וסקנפב ומשרנ

 הקבשו ףלוו לש ויתוארתפדב דחוימ רודמב םימושרה ויתובוח

 רבעש דע ,הנוממשב הדמע תובר םינשו הרסנמה םג הייח

 הארו וחומב שחר אלפומו חתופמ ירחסמ שוחש ,ןעשה לכימ

 הריכח קסע לסיז-היחל עיצהו ךלהו הנברוחב הרסנמה תא

 רשע הב רסנלו התרסנמ תא םקשל אוה ןכומ :ךשומו םכוחמ

 2501 השרוב

 לכ לע תיבה תא התושרל ריזחי -- רוזחמה םותכו םינש

 רשבב ךותחל וליחתה תולכאמהו םיבר םימי ורבע אל .וילכ

 ןיב תודקרמ םיניכס ןינמו תוללכושמ רוסינ תונוכמ :םיצעה |

 םותב .תחא תבב םינש וליפאו םלש ץעב תוסגונו ןהידומע

 קחרה אל םיקהש השדחה ותרסנמל לכימ סנכנ -- רושעה

 וסנכנ הנבו לסיז-היחו הבזעש (לירעפ םייח םע תופתושב) וזמ
 'ר לבא ,םדקכ וימי תא שדיחש ,םהלש םיצעה תריזג תיבל

 םיקבואמה ויסקנפ תא םשמ איצוהל ויזנג תיבל סנכנ אל ףלוו

 ותונח יכ ,םולשתל ושיגהלו לסיז-היח ןובשח תא םהמ תושמלו

 תואבטצאה ,ונקורתנ תוריגמה :םיאלפ םייתניב הדרי ףלוו לש

 יתלב ורייתשנ אלו ןהב וכליה םישורבכע חמקה-תוביתו וממש

 ןיאו -- ןומרכ תובוח םיאלמה םיכוראה םיסקנפה תשולש םא

 םדא ? בתוכה תעידיל הז רופס עיגה דציכ .םנוערפ תא עבות

 ידיל הרסנמה תביש תא 'ה בושב היה ובר תיב קונית -- הז

 תבט תולילב ודמלמ רדחמ ורבע ידמ היהו שריה תחפשמ

 ךרד וילענמל גלשה י"ע רדחוהש ןואפקה ,םיבוטרהו םיכוראה

 תיבל היה רס -- ויתובוכרא תומצעל הלעוה םשמ -- ןהירוח

 הלימע רפכ תב הצורחו האנ הרענ הציג התבש לסיז-היח

 לוכאל ותוא התיה הנימזמ ,ויתויחא לש ןתרבחו המא קשמב

 ףוגה םומיח תרומת .רטארבה ךותמ רשי ןייולק ןיסובלוב

 המלש לש הדרחה ירופיסל ןיזאהל היה סנאנ לבירה סוגינו

 ילב םיכלהמה המחלמ יגורה םיתמ לע ,ןכשהו דודה ,ןייטש

 "והותה םלוע,ב םיעותו םירהבו תורעיב "המשנ ןוקית,

 ..וינע ומב םאר ,המלש ,אוהש תואליטרעו תודובא תומשנ

 רופיסהש ,דערל המוקמ תא התניפ יתומצעמ האציש הניצה

 בושל יב הציאהש תיבה תלעב אלמלא .ןהב לחלחל ליחתה

 ,ךלו הילדג ,םוק .דחפה לדוגמ ןבאל ךפוה יבל היה ,התיבה

 הליחתה אבא תא הריכזהב יהיו .ךל גואדל ליהתי אבאש

 המע השעש םיסנה תא הנומ איה חוביש בגאו םיחבשב ופיקהל

 'ר הנה דע הלעב ימימ ,ומשב ובקנל תיאכז הניאש "ןוילע,,ה

 עבת אל תלוונמ תולד לש םינשה ןתוא לכש ,בוטל רוכז ףלוו

 יתיב דיל ברעו רקוב לכ ורבע ידמ יכ ,יתובוח תא ינממ

 וליפא .יל דיגה אל הלמו םולשל ינכריב ,ג"כהיבל וכרדב

 לומתכ ףלוח ףלוו 'ר ,הבחרב יתיב םחל ה"ב יל שיש םויה
 הקבש ןמזמש ותונחב ול יתובוח רבד ריכזמ וניאו םושלש

 הנכומ לסיז-היחש ויבאל רענה רפיס התיבה ואובב .םייח

 לע תוליל המכ ףלוו 'ר בשי ותומימתב ...היתובוח תא קלסל

 תוהימת םיניע .הילא םאיביו היתונבשח תא ךרעו ויתואסקנפ

 לע הלע דציכ ,בשחית םימכחה ןיב אלה :ףלוו ינפב וצעננ

 קר הפסכ םע תושעל המ הל ןיאש ,הטוש ינמישל ךתעד

 תוטורפה ךל הנלעות המ .ושפעתנש תובוח םולשתל ואיצוהל

 ןיסובלוב תרעקב ךבל ביטיתו בשתש בטומ +ךל ערפאש

 םהומכ ןיא יכ קסורמ םושב םילובטו ןמשב םיחורמ םימח

 הבוטל הצימא השא התוא הרוכז ,םרב .שפנ יבישמב

 םיבר ושע אלש רבד ,המדא-יחופת בוטרוקב ול "העריפ,,ש

 .םהיתודג לע םיכרכה תשולש תא ואלימ םהיתובוחש םירחא

 הליאשמ התיהו היבא תובקעב הכלה ףלוו לש ותב ,היח

 הסנכש היתועמ תצקמ תא םויל םוימ וברתנש ףסכ יכירצל

 הל הקלוסש תיברהמ ץוחו הצונ תטירמו ןג תריכחמ הרבצו

 הניש-ידודנ תולילמ הלמע יפסכ ןרקה תא ,םינושארה םישדחב

 :םרמאב הילזוג-היוול םמצעל וריאשה עזיו ץמאמ ידבכ םימיו
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 ,ןתחל תתל ידכ ,אינודנל ףסכ ,הרוסו הדומלג ,תאז הבולעל המ
 .הקופיס יד הל אהי אל ךכ ןיב

 תאזכו תאזכ יכ ,םימ הדרוי הז םדא לש וניע הלא לע אל

 היקנה ודיש ,תובוחה יכרכ תשולש לע אלא ררוצה די התלכ

 תורנו ןמשו םחל ואיצוהש םינכשה תומש תא המשר ףלוו לש

 ופכו הרוחסה תשודג הרעצמה ותונחמ ץמוחו טפנו חמקו

 קדצ תפיא ,הרושמו לקשמו הדמ ןמוא תנומאב התרח הרוהטה

 .ףלוו לש ותריכמ תיבב ולקשנו ודדמנש קדצ ןיהו קדצ ינבאו

 תושפנה יתשש) ויבא לש ונג תילע תא ןבה רחשב יהיו

 אלל הז תיבמ ואצי לשיפ םירפאו היח ןהו ודרשש תונורחאה

 תא םג ,רשי םדאמ םירשי תרכזמ ,דירש תסיפ שפחיו ,(בוש

 יממ -- תונומטמ ישפחמל ויה ךרע ירסחש ,שקיב םיסקנפה

 ךרוצ שיאל ןיאו ...םניאו ולכ םלוכש ,ןיא -- תובוחה תא תובגל

 די ספ ןימכש אלא תאז ןיא ,ואצמנ אל םה םג םא .םהב

 'ך לש ויקסע ירפס תא האיבהו התלעהש םימשהמ וטישוה

 ןתנו אשנ םדא ותוא ןכאש םתוארהל הלעמ ירד ינפל ףלוו

 .הנומאב

 םעפ התאר הלש אמאש תרפסמ ןייטש ארזע לש ותב

 רקיעהו לאוגו עדומ הל ןיאו הרובע ןתח האצמנ הבולע המותי

 תיבגמ הכרע ,התיבל התוא הסניכו הדמע -- האישהל ,ףסכ

 םיאתשמל .הפי הנותח הל הכרעו "הלכ תסנכה,,ל תיטרפ

 הניאה -- תורחאמ תלפונ איה המב :הריבסה הז ישונא לעפמל

 יאנפה תועשבש תבתוכ איה ארזע 'ר היבאמ ! ? לארשי תב

 רמא ,וב ןייעו ''לארשיל קוח,,ה רפס לע ןוכר ותאצמ ותדובעמ

 םירשכ םידוהיל םלדיגו ןינב תא ךניחו םילהת יקרפ הברה
 .םירשיו

 התוארב ,ןיינעמו ןטק טרפ הפיסומ ,האל-הדלוג אמא
 ,תופש המכב תינתעד התויהב ,םיאצאצב הכורב המצע תא

 הלש תיטרפה ''היצלוקירטמ,,ב תמשור הליחתה ,רובידבו בתכב

 תוחפשמל ןיסחויה תלשלש ,שידייבו תירגנוהב ,תיתחפשמה

 .(הכאלמ לכב םיעיקבו ויה םיאנב שריה םייח 'ר ינב) םילמע

 -- ףסכ םע דחי היבתכ תא היתונב ואיבחה הלוגל םתאצב

 .רייתשנ ךמסמהו בנגנ ףסכהש ואצמ ןבושב

 הדכנמ ארמג תַעַנומ תגרוח אתבס

 הָשְרּובְל בֶרָעַמְּב הָרָיַע ,ושיומ הָלודְגַה הָביִשְיַּב
 ּהָשְרויְו ץיִנ'זיו תיִּב תֶלָשושְל רּוכְּבַה םֶחנְמ תַביִשי
 םיִרָעְו תּורָמְג לַע םירּוחב םיִנּוכְר ףְרחַה יִבְרִצְּ

 תופיע ףַעְפַעְו ןיִעָּב אָרֶבְסַּב אָיְגּוסַה םיקיִמְעַמ
 'תּופְרַט ּולָא וא 'ןיִטָחוש לפה, - הָקְרַפּו איה ןיִלָח תָכְסִמ
 תי:ּובנ תּוכְלַה ןָתּואָּב 'הָרְיי ּב ליִּבַקַמְּב םיִדְמּולְו
 תונּורָאמ אָרְמְגַה ןיִלָח הָאְּבְחַנ תֶסְְּכַהיּתּבִמ
 הֶדיִקָשַּב םיִדָמול םיִדיִמְמַמ הָמַּכ םִא :עּודָי םַעַטַה
 .הָדיִּפּו הָפּוס הֶז - אָרְמְּגַּב 'אָתְבּויְת,וַה טַהְלְּב םיִכְשומּו
 םֶתֶא תַחֶא קר אָרְמְגּו 'הָעְּבְרַא, םיִרּוגִמַה יִרְדִחְּב
 םֶתיִצְחַמ םיִדְמּולְו םיִמָנ םֶיְצְח :תּורָמְשִמ יִּפ-לַע םיִסְרוג ןַּכ
 םיִרּודְס םֶנּורַאַּב אָנְליִו ס''ש :רּובְס כ ,םיִבורק אָּבַאְל
 םירּועש ןויִעְּב םיִרְמּוג םֶָש 'םיִמָי,ָה תַליִכָא יִרחאְו
 רַעָשְב אובְל ץַע לָש זָגְרַא ןנוכְמ הָשְרּוּבִמ םֶלָע זֶא

 (רַעַַּה יִכַנָא) הָרואָה יִלְבַחְּב הָכְשומַה הָביִשְיַה
 ,םיִרְרִמ תַּגַע םַּג .םיִדָגְבּו 'םיִנָבְל  הֶאְלִמְתִמ הָבָתַה
 ,םיִרָקַעָה רקע ,הָּב רַסֶחִּת אָרְמִגַה םרְּב ,ןיִלַפְתּו רּודס
 .דָמָחַה ירּוחב תּואָמ םִע הָריִהְזִמַה הָביִשְיַּב םֶשְו



 ה שרוב ןורכו רפס

 ('םיִמִי,ַה ּואְלָמ םַג) ול בֶרָע

 דָמְלִל אָרְמְגַה ןילח קר
 הרות לַע שָּמַמ יַח ּהָניִא דוע

 הָעְמְשִנ וברְמֶש הָּפלַעְבָש
 הָפּוסְּכַה שקַבְמּו ךְלּוהְו

 הָמֶשְל הָרּותְּב קסַעַל
 ובָבְלַּב הָחְמָש הֶאָּב עַתָּפ
 הָשיִוְרָטְנּוא רֶפְּכַּב רֶכְזַנ יִּכ
 ּהָּדַבְל רּוגְת וב תִיַּבַּב

 ,הָשֶאָה םיִנָּבִמ הָבּוזָע
 אָּבַסַה תַנֶמְלַא הָמּולְּב איִה

 - תֶגְרּוח אָתְבסְו הָיְלַדְ
 ןּורַא לֶא םִָא יִּכ - ָךיֶלֶא אל
 :תֶגְרוע ושְפַנ ול םיִרְפְסַה

 תורּודָהַמָה תונָּב תוּתְכָסַמ
 ;רַמּוטי'ז סּופְּדִמ וא אָטיִוְלְס

 - 'הֶאְרַמַה תַפיִטַע,ַּב אָנְליִו אל
 רַמּואָה ןושְלָּכ 'דְנֶּבְלְגיִפְש,
 םיִכָרְכַה םיִרשָע תרּושִמ
 אָרְמְגַה 'ןילוח, הָקיִרְּבִה

 .יִצְפִח זועָמ ץֶצָי םָש הָּגִה

 'והְרְקִי אָּתְבִס ,יל ּוליִאְשַה

 .הָלָעְמְלִמ דַרִי אל רֶפְס םּוש :תֶגְרוח אָתְבַס ול ןַעִּתִ

 ...הֶלָכּוא אל תָּת ּךְל הָמּואִמ ...אָריִקְי אָּבַסִמ הָשּורי

 ,םיִבָעָה םיִרָפְסַּב דָכְנַה שָשואְתַהְּב תואר ןאָמִּתו
5% 
 ומ

 .םיִבָקְנ םיִבקָנ בקְניְו שָשּועְתִיִש שָעְָל ראְשִּפַ
 ,סֶרֶהַה םיִבְרְקִמ םיִרָּבְכַע ּופְרָטְצַה סֶּסַה יִעְלות םַּג
 ...סֶרָח יִלָּכ יִרְבְשַּכ םֶתושַע םיִפּדַּב ,תוחּולַבּו בּגַּ

 םווכמ

 .תיִּפְלִּת לָתְו תּומְלְשַה ליִלָּכ ,םיִיַוָאמ רַצואָל ,הָדָמָחַה
 .םיִשָנַה תַמְכַח לָש תּוליִסְכְל ןַתְנָש רָּבְסֶהַה ליִעוי אל

 ה .םיִשָצֶה יִּגָשְל הָרְסִמּו ותְרְמְגִמ דָכָּגַה דָרְפ
.0 

 תַחֶאְב ודמְלַּב ּודְכַנ תֶא עומש אָּבְּסַה הָכָז אל

 .תַחַנְו גּונָעַּת טַעְמ טושקּ אָמְלָעְּב תווָר ,ויָתורָמְגִמ
 ּותְּב ןָבְב םיִק יִלּוכְו ''ושּומָי אל,, קּוסָּפַה לָבַא
 .ּותָעְּב ןֶתּונ אוה ויִרַּפּו ןיִמָאָה 'יִתאָצְמּו יִּתָעַגַיי
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 היפיב הדמע ,התלווינ אל תוינעהש ,האנה השרוב תב

 הגוויז םש יאש העמש הינזאבו התעדמ הניבה ,הפוג רהוטבו

 ובש ןמזו תע עבקנ יכ ,םימשה תחת לכל תעש ,הל ןיתממ

 תחתמ לא הוכילויש ,הירוענ לעבו הבל ריחב תא שוגפת

 הדעוימ אלא ,דוע אלו לארשיו השמ תדכ הנשדקיו ןוירפאל

 םוי םיעברא -- ןיציברה לרימ הל הריהבה ךכ -- ול איה

 -- ינולפל ינולפ תב :השאל הסנכל דיתעש דלווה רצונ םרט

 טופטפ ףיסות םיתניב .אוה ןכיה ,דעו עדויה אוה 'ה ,ינולפהו

 הקוחצ-תב תשבוכ ,היתורבח םע דחי הלש ןתח יטופטפ לע

 תוצונה תטירמ תעשב הרוהט אל החיש התלעהש ,תענצומה

 םיעוגעג יריש הרש ,תיתנועה "הקאלק,, אירקתמד ,אתווצב

 ןתחה םג אב זא ,םגישהל השקש םירבדל םיפוסיכ יזורחו

 ןויזיתחה אטאטמ לע בוכר אוה אב ,הנוימד יניע ינפל בציתמו

 םויבו הנותחה םויב ,הדוסחו האנ הלכ תחמשל ,תבה תכלב

 .הבל תחמש
 בקונו רקנמ ,הברקב רקנל קפסה ליחתמ וללה םיעגרב

 ךותמ לגלגתמ הכשוממ תלחותו שואיי ,בל בואכמ גופס ןומזפו

 עלא / ןייוו ןוא סיורא קוק ןוא / ןייטש ןפא ךיא ץיז,, : הנורג
 /  ...ןיילא ביילב ךיא ראנ / ןייש הנותח -- ןבאה ךילדיימ

 תיבב תב לכ / הצצונ יניעב העמד / הצבור ינא ןבאה לע)

 .([ תראשנ הדדוב ינא קרו / תרבג הלעב

 ןמז בצוע תובשחמל תספתנ הניא השרוב תב םלוא

 .הל ארוק ,טעמ וא אוה בר םא ,היבא תיב קשמ יכ ,ךשוממ

 םיספות םירוענ תלהצו הגאדה יננע תא הבלמ איה הריסמ זא

 תא איה הושמ ,רדוקה החור ןויער תא סיעכהל ומכו םמוקמ

 דעבמ הילא םיריאמה וינפ ויזמו היניע דגנ םלענה הנתח

 יכרצ לע הפיסומו ץרמו דודיע תפאוש איה ,יליפרע הסכמ

 גוזש תיב יצפחו םירבד רפסמ דוע ,תונביהל דיתעה התיב

 ירקי םירכ טעמ .הפוחל תחתמ ותאצב דימ םהל קוקז ריעצ

 בוט המ -- ! תותסכ ,םהמ םידחא דוע ויהי םא וקיזי אל ךרע

 תובגמ ,הטמה ילכ םהו "גייצטעב,ה תא םעפ ידמ ףילחהל

 המע שיש הדועסה ינפל ןתליטנ ירחא םידיה תא םהב בגנל

 יקוספ םימקורמ םידבו םינידס ,ןחלושל תופמ ,םחל תליכא

 ריקה לע םתוא םילותש ,התיב תוכילה היפוצה ,השאל חבש

 .היפאבו ןוגיטבו לושיבב היפכ תונובת לע ועידוי ןעמל ,חבטמב

 ךרדמש תרכזנו אבא לש "ןילפתו תילטה קש,, הל הלגתנ עתפל

 'דוד ןגמ,, וילעו ןילפת קית ןתחה רובע והומכ תושעל הלכה

 לש םשל הנוימדב הדרישמ םלוא ...בהז יטוח םקורמ רדוהמ

 יאדכש תעדל התארה ,קיתרנה תיתחתב ומוקמש ,לחוימה

 המקרה השעמ תא ותאו םשה תעיבק תא המ ןמזל תוחדל אוה

 .ולוכ

 הלחהמ הלח תסורפ אוצמ תעל תפטוח איה םיתניב
 ןתח ינפל הרועשה ,בוטה ןרפעזה תקוזב ,העולקהו הלודגה

 םאו .ןהינתח תא -- תולותבלו הילכואל לזמ האיבמש ,הלכו
 "םיאנת,ב הרבשנש "תחלצ, תתיכמ הל שירפמ הרקמה

 ילפק ןיב הלצא רומש םוקמב התוא האיבחמ איה ,םהשלכ

 רבשב ךושמל הקודב הלוגס ,הבלל בורק הפוג לעש היתולמש

 תחת הלומ ודימעהלו ורתס תנפמ הנתח תא הז סרח ילכ

 הילעו וילע ורשיש ,דחוימה ונחו ותראפת אולמב ,םיגתח תפוח

 םידחמו םהילע םיפפוח םהיבכוכו םור ימשש ,תולולכה לילב

 .םרשא שושמ םתא ושישיו החמשב םהינפ תא

 ?והמ -- "קינארפ,, רפס

 םהל התיה הקד הנחבהו ,רפס יעדוי ויה השרובב

 רפס ןיב ולידבה ףאו ,םוקמה-ישנאל םינמדזמה םהירפסב

 תוהימו ותוהמו וכרע יפל לכה -- םהל וארק תומשו ,רפסל

 םירפסה םתואל םיארוק "רפס, םתס :לשמל | .ובתוכ

 רפס לכ .שרדמה יתבבש תונוראב םיכלשומ וא םירדוסמה

 "רפס, םשב ארקיהל יואר -- םימש-תאריו הרות ונינעש

 םג אלהו .אלמה ומשב ארקנה "הרותה רפס,, אוה םהמ הלענ
 ריייפע יזעולה םמשב סינכמ ולא תא -- םירפס לידבהל םייוגל

 - השרוב תורענ תיברמ ידיב היה יוצמ "לכיב,,ה ."'ךילכיב,,

 -- רפסה ירהש ,םשור תמחמ םא המשל האירק םושמ םא

 אל רודבש םינקז .הדצב הכרעההו איה היצנגיליטיאל ןמיס

 םתעדו רעונה תונב ידיב "לכיב,,ה תואצמיהב הפי ןיעב ואר

 -ארומ םיפסומ םניאש ,וללה םירפסב האירקהמ החונ התיה אל

 םוקמב .םתאירקמ םהל התיה אל חור תרוקו םהיתוארוקל םימש

 ייבצ תלחנ,,ב הניע תא ןיזתו ''הניארו הניאצ,ב ארקת תבהש

 תא ןרדחל ןה תוסינכמ -- "החנמ-ןברק,,ב החיש תא ךופשתו

 תאו תיבה תא םילגפמו ,םילסופו םיפרטמו ,"לוספ-הפירט,,ה

 לש וכרע דירוהל שי -- ךכו ליאוה .המשנה תאו ףוגה

 אוה לוגיפ -- וסיאמהלו וליפשהל ,וב םיניעמה ינפב "לכיב,,ה
 -- !דציכ ,וילע הזרכוה הרשפ תרסח המחלמ .הצריי אלו

 תא וריבדי םהירבד חכבש ,םינרבד םניא השרוב תובא אלה

 המ -- ? םלגר ףכ תחתמ סרדמ תאמוטל הומישיו "תלוספ,,ה

 "רפס, םשה תא לותיה ךרד ,"לכיב,,ל ול וריזחהו ודמע + ושע

 ."קינארפ-רפס,, רמולכ -- "קינארפ,, ךמוסה תא ול ודימצהו

 ןיא לבא ליעומ השק ילכ והז ?! קינארפ לש ושוריפ המ
 הז ילכ .ותוחיטש ללגב הכרב קיזחהל ותלוכתבו ותלכיב

 ידיב היה יוצמ .ול די תיבש ,רצק שרק ןימ ,השק ץעמ ושע

 הסיבכה תא וב תוטבוח ,ןתיב ידגב תא ןסבכב השרוב תושנ

 טוחסלו איצוהל ידכ ,היגלפו הילחנו השרוב תורהנ תודג דיל

 .המהוזה תא הנממ

 ועימשהש המומעה הניגנמה בצקל ןיזאהל היה םיענ המ

 ,רקובה תממד תא תועקבמו םיטבחמה תחתמ ןתולעב תוטבחה

 ,םיכפמה םימה תימה םע גזמתמו הלוע ,תוטבחמה תאצ תע

 ןנויקנלו ,וז תילקיזומ הגיזמל םרוגה ומצעשכל אוה ,טבחמה

 רוקממ "קינלארפ, אוה ותימאל םשה .הסיבכה תנבלהו

 -- תויאלס תמויסב ינמרג םש -- שיערהל -- "ןעללארפ,,

 דריו םירהה יליבשב רבעו רגיה םשמ .היצילגב ותדילו ותרוה

 תונב יתפש לע ותולעבו ,םידוהיה םע דחיב ,השרובל ,המורד

 לע דמעוהו "ל,ה תא דביא ,ותרוצ החפקתנ ,השרוב

 תא איצוהל) ןבלמ תומדב תעבורמ ותרוצו ליאוה ."קינארפ,

 םיארוק וליחתהו רפס תרוצל ותוא ומיד (הב םיקיזחמש תידיה

 קלחו קיר :רמולכ -- "קינארפ,, ,לוזלזו יאנג ךרד ,יזעול רפסל

 וא טבקמ וליפא הז אהיו ,הבבושה תבה ,ךדיבש רפסה אוה

 ךינפלש רפסה המל .םכילע םולש ,לידבהל ,וליפא וא טסואפ

 ךיתונתכ תא וב תטבוח תאש הסיבכה ןטבח ותואל +! המוד
 וגישה אל יוניג ירבדו הז קפוסמ ןוצל .ןתמהוזב תובאוסמה

 יניעב יזעולה רפסה לש וכרע תדיריל ואיבה אלו הרטמה תא

 םכרד ואצמ תונוש תופשב םירפס ,יאשרובה רעונה ינב

 םק םימיל .םהיפדמ לע הבר תולילדב ולעו םירפסה תונוראל
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 לעפמ םזי ,םיריעצה דחא -- עישומ תורפס יבבוחל ,םהל

 הירפס חתפו םלועה תורפסמ רחבמ שכרו וגוסמ ןושארה
 רענ ,(תסנכה רמשמ שאר) ץיבובוקעי לדייז : השרובב הלאשל

 םירפסה תא .השרובב ןושאר ןרפסכ בשחיהל לוכי הז ץורח

 ,השרובב היה דחא דועו .םתיבל ויארוקל היה איבמ ותושרבש

 - וירפסש אלא ,ש"התוכ אוהו -- ול םיבר םירפסש

 ןושל-ירפס יכ ,האירקל םייואר ויה אל ,רפסמב םייפלאכ

 ויה ב"ויכו םינוקיסכלו םינולימו תוידיפולקיצנאו דומילו

 היה אל אבא תיבב תישאר -- ! ונסחמב המלו -- ונסחמב

 "םילוספ-הפירט,, םירדסמ דציכ -- היה וליפאו םנוסחאל ןורא

 ללוגתה יניטל ןולימ :היהש השעמ םושמ -- תינשו +ןוראב

 גשיהל בורק חנומ היה ,וב שמתשהש תמחמו םירפסה ןיב

 רפס תכירכל ותכירכב היה המוד ,הז ןולימ .אבא לש ודי

 ויבא תבשבו ,"תודוצמ,,הו ףסוי בר םוגרת ,י"שר םע םילהתה

 האריב וחתפו ,וינפל ורפסו םילהת תרימא םשל האנה תבישי

 -- בקעי יקול-א חישמ דוד לש ורפסל האיכ ,הבהאבו המיאבו

 ,ויניע דגנ םייוגה תויתוא :ודעב ומלוע ךשח טעמכו וינפ ולפנ

 עימשהל ןנוכתהש ףלוו 'ר ינפל וירעש תא חתפ יניטלה ןולימה

 'ר .ומוקמב ורקנ ,ושע ידי ,םידיה הנהו -- בקעי לש ולוק

 שפיחו אציו םק ,הלק המיהנב למלמ םא יכ ,םערתה אל ףלוו |
 רבדהו ליאוה .תוחבשתו םירישב ולוק ריבגהו "ל'םיל,תה תא

 םירפסה תא ריבעהל טלחוה ,תובר םימעפ הנשנו רזח

 הלודגה הריעבה שאב ולע םשמו רזעיל-בקעי לש ותילעל

 םלועה ירפוסו יררושמ ירפס ; הלוכ השרוב טעמכ הב רעביהב

 םתמר תאפמ רעונה ינב לש םתעידיל ומלה אל ותירפסב ויהש

 אלו "יטוג,, המלו .וב םיבותכ ויהש יטוגה בתכה ללגב םגו

 --  ומע וקומינו ומעט ?עודמ .ויה םינשיש ינפמ -- ! יניטל

 ןקיו -- םישדח םירפס תיינקל ול קיפסה אל ותנקמ ףסכ

 אוהו דחא דחוימ םדא ןייצל יואר תיזעול יארוק ןיב ;םינשי

 .ליכשמ תצקמו חלוממ ,הרוצ לעבו םיענ שיא רגרבצרו לרעב

 היה לוכי אלשכו תוצח ןוקית ךרוע היה הלילבש םירפסמ וילע

 הבר הנבהב וארקו ריפסכש תא הלילה תביתמ ףלש ,םדריהל

 .ומש ארבנ והותל "קינארפ"רפס,,ש ךדמלל --

 תבשה תאצב ,תוגונ המצעל תרמזמ השרוב תב התיה ךכו

 ןוא קחצי ןופ םהרבא ןופ ט-ג,,ה תא הלדבאה רנ תקלדה ינפל

 .(והילדג תאמ -- ירבעה טויפהו םוגרתה) "בקעי ןופ

 - בקעו ןופ ווא קחצי ןופ ,םהרבא ןופ טדג

 ! ןעזייב םעלא ןופ לארשי קלאפ םיל ןייד טיהאב

 (ןיול ןייד טימ ייז ץישאב ןוא)

 ועמוק זנוא לאז ךאוו יד -- ןיהא טייג שדוק-תבש רער

 : ןעטוג םעלא וצ ,קילג ןוא דנוזעג וצ

 ,םיבוט םישעמ וצ ,םימש-תארי וצ ,הרות וצ

 .תומחנו תועושי ,תובוט תורושב וצ

 -  קעוו א טויג שדוק-תבש רעביל רעד

 הכרב ןוא לזמ וצ ןעמוק זנזא ףא לאז ךאוו יד

 .ןמא ,ןיוועג ןעטוג םעלא וצ ןוא

 ''םָהְרְבַא ןופ ט-ְג,

 - בקַעַיְו קָחְצִי ,םֶהְרְבַא יִהולֶא
 :בהַא ּתְבַהָאָש לֶאְרֶשִי ףֶּמַע לע הַסִח
 ,הָמיִאְו הָרְצ לָכִמ םֶלְפהְו וונג
 הָמַלְש םֶּתְרָּכְשַמ אַהְּת הֶאְלְמַה ְּדְיִמ

 ונָתאְרְקְל םיאָּבַה הָשָעַמַהיִמָי תֶששְּב
 וניניִע הָניִזָחְתְו :;רַשאְו תּואיִרְבְל

 הָכְרְבּו לֶּזמ ּוניִתיִבְב ןוכֶשְּב

 .הָחְוְרּב הָסֶנְרַפּו םִיִמָש-תַאְרִי
 ,םיבוט םיִשָעַמְבּו הָרּוּתַּב ּונְלְחַנ

 .םיִבורק םיִמּוחְנְו תועּושָי ּונְרֶשּב

 ןָּמזְנ ,םיִמָיַהִתִדְמְח - שְדק-תַּבַש תאַצְּב
 !'ןַמַא :רמאנו - הָריִציד תַחְמְשְל ַעּובָש

 וניתובא ולאגנ תוינקדצ םישנ תוכזב

 ונאש ונייד,, ורמא אל השרובבש ליחה תושנ -- םישנה

 ןחלושמ םירוריפה לע וכמס אל םגו) 'וכו "...ונינב תא תולדגמ

 אלא (טושקד אמלעב ןרובע רישהל ןידיתע ןהילעבש הובג

 יחטש ראשב םג ןתעד ולקה אלו ןהל רתומב ןמצע תא ושדקש

 -ינהו -- םהמ םידרטומ ,הסנרפ תגאד תמחמ ,ןהילעבש הלועפ

 -זועו םיבורמ םידוהיה יכרצש וארו בוחרל ואצישמ .ןהל םוח

 'א הנשמ תא ןמוי רדס לע ולעהו ודמע ,םיטעמ -- םהיר

 וארקו היפיעש תיברמב ןמצע תא ובייחו ...האיפ תכסממ

 םילוח תורקבמ לש תותכ תותכ ."'הל תושעל תע,, : ןשפנל

 דיל הרימשה תוליל תא ןמצע ןיב תוקלחמ ויה היתורבחש

 -אפור ושמיש ףא ןהבש תוינמכח .אפרמ ינועט לש םהיתוטמ

 .הפורתו רוזמ וקפיסש תוינ

 ורזחו וללה תוינקדצ םישנ ויה תואצוי תודיחיבו תורובחב

 ןיאשל םקלחל מ'"'ע (ךיל'צילייק) תוינמחל וצבקו םיחתפה לע

 ב"ויכ .םחלב םולהינ עובשה תומיב ףא ."תבשל הלח,, םהל

 "תמה תיוולה,, ,ו''ח ,ל"צאו "םידסח תולימג,, ,"הלכ תסנכה,
 לש דסח,ה תישעב הדבכתה םישנ לש תנגרואמ הצובק --

 דוסב וסינכה אל ןתוא -- תיבב ןתא תובשויה ןהיתונב ."תמא

 תורפס :ןהידי תא וחינה אל שפנה ןוזממ םג .םיבוטה ןהישעמ
 ,"הניארו הניאצ,, -- חורה יכרצ תא ןהל תקפסמ התיה םישנ

 תרונמ,,ל םג ןהידי וטשפ ןהבש תוינדמל .'וכו "יבצ תלחנ,

 ןיציברה לרימ .וציצה "המכח תישאר,, ךותל וליפאו "רואמה

 .יארקאב "םישגפנ,,ש םילייטמה תארקל תותבשב התיה תאצוי

 םהל ןיתממה םשנע רואיתב םיריעצה לע המייאו ןוילעה רבעב

 .ל"נה רפסב םרובע התליגש ,"םונהיג ירודמ העבש ב

 אצומל היניע תא תבה התיה הלות 1זה ע"החלמ ףוס דע

 ;"המינפ ךלמ תב הדובכ לכ,,ש בא רסומ העמש ,םירוהה יפ
 אלא ."רסומ טבש,,ו "רשיה וק,, רפסמ םא תרות השטנ אל

 תוכפתשה ,הגונ םיעוגעג ריש היתפש לע התלעה םיעגרלש

 .התיה חשרוב -- המלוע לכ יכ ,םייומס םיפוסיכב בל

 הנועמל םג רדח שדחה הרואו ןויצ לש הלוק עמשיהב

 ולצלטצנ -- וכשח תא היגהו המא תיבב השרוב תב לש לפאה

 השרוב תוריעצ .בחרמל האיצי לע תמלוח הליחתהו הבל ימינ

 ןמצע ינפב םע םישנ,,ש אלוע לש ותסריג תא ,םנמא ,ולביק

 "השאל יזח אל -- שיאל יזחד לכ,.ש .וקומינ תא לבא ."םה
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 "יחרזמ יריעצ,,ל ףינס השרובב חתפנשמ יכ ,ןמצעל וצמיא אל --

 : ןמצעל תונויצ ושעו ןה ףא ומק -- תינויצ הלועפב לחוהו

 -וסמה ,תירבעל םירועיש ונגרא -- ןכות והואלימו רדח ורכש
 םע .תודהיב םינוש םיאשונ לע ןהינפב וצרה ןהירבחבש םילג
 -- קפואב הבהבה לארשיל הילעל הוקתהו תולועפה תבחרה

 .הקיתעה השרובבש "סירטיר,,ב "תונבל הרשכה,, םג החתפנ

 הדומ יטנאה "תנפא,

 תונבמ ענמנשמ השרוב תא םג דקפש ילכלכה רבשמה ימיב

 דומעל הלכי אל ןתשבלתו "םלת,ב תכלל תוינעה השרוב
 תונבמ תורענ המכ ודמע -- סיכ ןורסח תמחמ ,הנפואה ןחבמב

 הושריפו ,"הדומ יטנא,, םשב הוארקש הרבח ודסיו םידימאה

 -תולמש תושבול וליחתה ןדובכב תודסיימה ,רמולכ ,םישעמב

 השרובו -- ראשה םג ושע ןכו ואר ןהמ .טושפ ןונגסב דב

 קיהבמ ןבול תופוטע לארשי תונבמ תועיס-תועיס תאצב התזח

 ערגנ אל -- הרענה ןח -- ןניחמו -- םיינועבצ םיספ בלושמ

 ןחכ תא תוארהל תוקחשמ תוקהל ולחה םעפל םעפמ .רבד

 תא ןכש ,תודמה תרהט לע) תוגצה -- המבה לעמ יתונמאה
 ןורטאית יבבוח תא ועשעיש ,(הרענ הקחיש רבגה דיקפת

 הרישה חור וילע החנש ןהירבחמ דחא ,ררושמ םג .השרובב
 וליפאו תוידימוק ,םידליל תוזחמ ןנעמל רבחיו ןהל ןמדזנ

 השרוב תובוחרבו תועודי תוניגנמל ומאתוה ויריש .תומרד

 הל ואבניו הרישה חור הב המעפ -- הריעצ הרענ .םלוק עמשנ

 .תולודג
 םיששוחה לש ןהיתונב םג וכלה יחרזמ תוריעצ לש ןכרדב

 ויה הדוגאה תונב וללה ;"בקעי תיב,,ה תא ודסייו תונויצה ןמ

 המקש םירבגה לש "הדוגא,,ה תא יתוברתה ןנוגראב ומידקהש

 הלאכ -- תוינקסעה .םירבח הברה היתורושל הסניכו השרובב

 ויהו השרובב הרבחה ייחבש רבד לכל ןהידי וטישוה הלא םג

 אצמ -- רזע די שרדו םקש דסומ לכ .םיבשותה ברקב הכרבל

 :דחא הרקמ קר ןיוצי .האלמ תונוכנ וללה תוריעצה לצא

 (השרובב ורסח אלש) םיינע ידלי רובע חבטמ טניו'גה חותפב
 לכואה ירדחבו תולשבמה תיבב ,תורישה אולמ תא ןה ושיגה

 םג ןהמ החכתשנ אל תונגראתהה תרות .רכש תלבק אלל ---

 .ץיבשוא דע -- םירגנוהה תסינכ םע וליחתהש ,תורמה תועשב

 םיבוזע םידליב יהמאה לופיטהו ןתרזע לע רפוס הברה

 יכזש הלא .םוליכאה םתפמו ולגיי לבל ורמש םהילע ,םילוחבו
 ולעו וצלחנ ,ררוצה ןנעמל ןיכהש לואשה ןטבמ ץלחיהל

 ןבלב תצוה הצוצינש ץראל הביחה תא ןהמע ואיבהו לארשיל

 לע תודליימו תוראופמ תוחפשמ הב ומיקה ,השרובב דוע

 .םיעביר ינבו םישלש ינב ןהיכרב

 רכז םע תודחיתהל ןה תוסנכתמ ,הרכזאה םויב ,הנש ידמ

 רוצע רעצ הגופס תישירח החנא תושידקמ ,ןהיבורקו ןהירכמ

 תחא ןה תודעותמ םריכזה ןעמלשו ומת-ופסש ןהירוה תמשנל

 ואצי הלא תונב ברקמ .וטיגל םתכל םוי -- ןויס 'גב ,הנשב

 תרגממ םירפוס טע ופלשו הביתכה ןורשכב וכרבתנש תודחא

 ילבח ותוא זוחאב םידכנה ןורחא תסירעמ ןקתניהב ,ןחלושה

 לע ,רבעה יקמעממ תוחכשנ תולודו תונורכז תולעמ ,הנשה

 הייחו היתורעיו הימימ ,םהינקזו םהירוענ ,הישנאו השרוב

 .םיפיהו םילדה

 'ר ויבאל רטכורפ םחנמ סחימ "הדומ-יטנא,ה ןינע תא

 .השרוב תונבל הדיחאה תשובלתה ןויער תא הגהש אוהו ץרעה

 "וכתחנ,, ס'ךורב עדייפ תיבבש -- "ןיירעפדרוטלוק,,ב

 תא ריאה יתגלפמ אל ןויבצש תונבה לש ןהיתוכילהו ןהישעמ
 תולמש ורפתנ םהמש ,"אטיפעפ,ה ידב םג וכתחנו םחרוא
 .הל ןיאש ימ תא שייבל אלש התיה המגמהש ,"םרופינוא,,ה

 הקהלה התארנשמ יכ אובל הרחיא אל ברה לש ותודגנתה

 ןהיתוצונב תוזוואה םתואכ וזל וז תומודה תונב לש הנושארה
 השאהש ,הז רזומ גהנמל רומח רוסיא לע זירכה -- תורמונמה

 יונבו (תשובלת) הארמבו לוקב התרבחמ תלדבנ תויהל הכירצ

 אל הליחתב ...תוצירפ ימעטמ הרוסא "הדומ-יטנא ,הו --
 רשיהו םתה ברה לש וירוסיא ראש לעכ ,רוסיאל בל םשוה

 ךרדב ותדע תא להנל ויה איצוהש םירוסיאב ויתונווכ לכש

 וליחתה תוברת ינינעל ןודעומ שמישש "ןיירעפ,,ב .הרשי

 ןתעפוה השרדש הגצה ןימ וניכה םעפ .תוזחמ יעטק םג גיצהל

 :וניגפה "תוריבג,ה תאו ("רצח,ה תוריבג) ןעמאדפוה לש

 -יצא,,ה ועיפוהשמ .דלעפנייטש אקואו הקבר ,ס'ףלוו עצנירפש

 הל הניכסה אל השרובש ,שורדכ ,תראופמה ןתשבלתב "'תול

 ברה תעדל "תוינקחש,ה לש תוהמיאה לש ןתעד המיכסה --

 אל ןהיתונב לע ורסאו תועינצ רדגב םניא הלאכ םיקחשמש

 .הז תיבב רקבל םג אלא גיצהל קר

 תיחקיפ הרענ (הקו'ז) הנשוש ,תוניוצמה תונבה תחא

 הירוה תריזגב ןודעומה תא הבזע -- ירחסמ ןורשכ לעב

 יתמשנו יבל לבא ,תבזוע ינא :הריעה ןודעומה תא התאצבו

 וטשפנ המרופירה תולמשו םימיה וכרא אל .םככותב םיראשנ

 תשבול השרובו ןתחתלמב וזנגנו השרוב תורענ לש ןפוג לעמ

 םיתשפו רמצ ושרד ,תוינעו תוינוניבו תורישע : המימי םימימכ

 ,םידבו המקר תולמש ,ןינועבצ ידגב ןהיפכ ץפחב הנישעתו

 השא -- ןהישובל לע םיידע תולעמו ץובו ןמגראו שש םינווגמ

 אל "הדומ-יטנא,,ה .היבא די וא הדי הגישה רשא יפכ השא

 תויוארו ויה תואנ השרוב תונב יכ ,השרובב םימי הכיראה

 .םיאנ םישובלמל

 , השר



 םירגב השעמ

 רגה םהרבא .א
 אוה הקוחר ץראמ רשא רגה
 שרומרמ ידוהי ןיב םירג שפחמ ינמור ןוירוטסיה
 אוה רוהט עזג ןב -- השרוב לש הבר
 ולש ןיסחויה רפס תותימאב קפס ליטמ ינא
 תבצחמ רוצ תא ריקפמו וסוחיי לע ןגמ ברה
 םירתתה ידיב וריאשמו יבא

 "ינרקב רשא רגהו .ב
 [השרוב לש הרג ,םהרבא לש ורופיס]

 ומצע תא גיצמ רגה
 דמל אלו הנשש יאבג
 רגה תכרבב םיאנתה תקולחמ
 ולש ךותבכ "םייח ץע,ב השוע םהרבא
 ? רגה לש ואצומ לע והשימ עדיה
 וחספ אל השרובב תוירותסימ תופירש
 "םייח ץע,, לע
 םישודק תומ ותומ





 ₪ השרוב ןורכז רפס

 אהת אלש תידוהיה השרוב לש הנומתה תומילש ןעמל

 ,הפוצמכ ,ומשש .הלש רגה תא ה"בקה הל ןמיז -- םולכ הרסח

 תא ול וליפכה אלא ,דוע אלו ,רמול ךירצ ןיא -- היה םהרבא
 ("םירגל הליחת,, היהש וגיבא) םהרבא ןב םהרבא ארקנו םשה

 וקלחנ ךכ לע -- השרובב רוגל הז םהרבא אב ןינמ

 ןינוקיאהשו ותארי תיבב סאמש היה רמוכ םירמוא שי : תועדה

 תעשב ןהילא ץיצהש תמיא לכ והוליהבה וילתכב ןיעקושמה

 ,ותשאמ ושפנ העקנש היה טושפ יוגש ןירובס םירחא .הלפתה

 ידי לע םא יכ ,הנממ רטפיהל ידכ תרחא ךרד אצמ אלו שפח

 יספותו הצילמה ילעבו .תוחנאל השפנל הבזעו -- החירב

 ןתנו היה ידוהי תיבב תרשמש ,ויה ןיחישמ תוישעמ ירופיס
 םינב ול דלתו האשנו רייגתנו םק ,ומחל ןתונ לש ותבב ויניע
 םה .הרות יעדויו םידמלמו םיטחוש םהמ ,'ה יארי תונבו
 ךרדל םשו דמע ומצע אוהו הינלופב וא היסורב ורייתשנ

 .עיגה השרוב דעו וימעפ

 חימצמ ,רשיו םת -- םידוהיה ראשל המד ותוינוציחב

 ןכוד י"ע דמע ,עובשה תומי לכ .םיללבודמ תואיפו ןקז

 םיכורא םילוורש תלעב היזח .ומחל תא איצוה םהמש תוריפה
 ותמהוזב קיהבמ ,טפורמו הבע ליעמו ,ץיקב ופוג תא התטעה
 למיירטש שבחו ןטפק הטע -- תותבשב .ףרוחה תומיב --
 ,םרב .רבד לכל יאשרוב ידוהיל והשע הז לכ -- ויתובנז רוזפ

 תמגמוגמה תידיאה תמחמ ,תמדוקה ותויוג התיה תרכינ ותפשב
 .ונושל לע הרגתשנש

 תעדל םידוהיה לש םתונרקסו תוטעמ םינש ואצי אל
 רבעשל ,רגש םייד ,אוהש תומכ והוחינהו הלטבו הגפ ואצומ
 תוסחל אבו ותדלומ תאו ומע תא בזעש ,הרז הדובע דבוע יוג

 םעל חפסייו םהרבא לש וערזב קבדילו הניכשה יפנכ לצב
 בשויו ןכוש ,רג השענו בואדו בואכהו ףוחסהו יוודה לארשי
 .םברקב

 שמש וחושעיו ודמע ,ויתוחוכ ולכו םהרבא 'ר ןקז יכ יהיו
 ןכושה ,'םייח ץע,, גייכיב אוה ,הכאלמה ילעב לש תסנכה תיבב

 דבלב םירוגמ רדח אל םש ול אצמ רגה .הלזי'צה תליחתב םתא
 היה אצוי תבש ברע לכ .םיבוט םישעמל בחרנ רכ םג אלא

 שירפה ןהמ ,םיינעל םחל תוסורפ ץבקל ופתכ לע ןועט לסהו

 ק"שב הכרענש ,"תישילש הדועס,,ל תודחא תומלש תוינמחל
 תלהוק תצע תא ןווכתמב אלש םהרבא םהב םייק .תושמשה ןיב
 ודלח ימיב םא ."ךדי חנת לא הזמ םגו -- הזב זוחא בוט,

 תמושתל רגה םהרבא הכז אל הלזי'צה תואטמיסב וכלהתהב
 המ ולצא ונקית ותומב ירה -- השרוב ינב דצמ הבורמ בל

 : היה "םיכלוה,ה ךרדכ אל ,ומלועל ותכלו ,וייחב ומגפש
 ישש לילב הצרפש ,השרוב תא ודקפש תובר ינמ תחא הפירשב
 .הקספ "רגה,, תדגאו וייח תכסמ המת-הפס ה''פרת תנשב

 זחאתו ןישק האצמו שא האצי ץיבובייל המלש 'ר תיבמ

 ץע,, תסנכה תיב דעו רפא תמירעל םתכפהו םינכשה םיתבב

 .שאה ונלכאתו ותקיבדה המא םייתאמכ קחרמב דמעש ,"םייח

 ,הקילדה ינפמ הרות ירפסו שדוק יבתכ ליצהל םינכשה אובב

 (א די היעשי) ייבקעי תיב לע וחפפנו םהילע רגה הולגו,

 רגה םהרבא

 .תובהל ףקומו לוענ והואצמ -- ורדחל ורהימו רגב ורכזנ

 העקששמ םלוא .תומוקמה תחאב אוה לייטמש ומיד הליחתב

 וניחבה תוממוע םילחגו ץמר ילתל תיבה תא הכפה ירחא שאה
 םהרבא 'ר לש היולקה ותיוג :רפאב שלפתמ ךורח שונא דלשב
 .שמשה רגה

 ירבד םוקמ תא ספת עזעזמה ותומ תביס לע חוכיוה
 םהבש םינצל .םירופיסה יליפרעב הסוכמה ואצומ רבדב תובירה
 היה רוכישש ,ורפיס ,תורמה תועשב ףא םתונצל הקספ אלש
 ולוק ועמשש שיו .שאה ץורפב הקומע הנשב עקשו העש התוא

 אלו ורדחמ ותאצב ותוא וארש הלאכ ויה ףא .הרזעל עוושמה

 ,אבינ ןכל םדוק תבשש השרובב תכלהמ הדגא .ובושב והאר

 ותא הלע ותומ דוס -- .ןדע ןגב היהי רבכ האבה תבשבש
 .המימשה תובהלב

 היה אוה דיגהל המ עדי אל שיא -- הרותב ויתועידי לע
 תמכשהב .םעשעשלו ,םידלי םע תוצלהב לגלגלו חדבתהל בהוא

 תולעבו ,םילהתל םינשי ררועל ןולחל ןולחמ ךלהתה ישש םוי
 לוק .ןתרימאל םימדרנ ץיקמ היה ,תוחילסה ימי לש רחשה

 םינכשה לש םהיתבל רדח הז תיב ןולחב עמשנש ותאירק
 םשמו הוקמל םהימעפ וננוכו םתטממ ומקו יראכ ורבגתה םלוכו

 לבח יינעל חתפ "רתסב ןתמ,, לש תיטרפ הפוק .תסנכה תיבל

 רגה ןקית לודג ןוקיתו תובדנ ףוסיא י"ע האלמתנש ,הלזי'צה

 םע דחי : השרוב לש םייזכרמה תובוחרב ונייהד ,ותלחנ לבחב

 תיבל תורנ םג ויבדונ תא םירתה תותבש יברעב רבצש םחלה
 בלב תורנה אלש ורמואב םינתונה לע םירעה הזבו תסנכה
 םיאב םידוהי -- ? דציכ ,םחלה םג אלא נ"כהיבל ףסא אוה

 ןמ הז אהיו הדועסל תפ םהל ןיכמ אוה "תודועס שולש,,ל

 .םינוש תורכיכ יניממ וסרפנש תוסורפ םהל שיגהל ןובלעה
 .ולס רובע העולק הלח שירפהל ומחל ינתונ תא ליגרה ךכב

 םהיגפ ורחשוה אל בושו םיכרצנל שיגה וללה תולחה תא
 תא םגו .תבש דובכל חמלש הלח לע וכריב יכ ,הרידק ילושכ
 גד תכיתח םג םהל ףיסוהו חפיק אל תישילשה הדועסה ידעוס

 | .חולמ
 הכלה קספ יפל ארקל קדצ רגה םהרבא 'ר היה יואר םנמא

 םימחרה תדמ ןכש "וניתובאל,, ןוזמה תכרבב ם"במרה לש
 וניבא םהרבא לש וערזמ אוהש הדיעה ושפנב העוקש התיהש

 .הי'ע

 תובקעב יתכלהו יעדמ חוכיו

 השרוב לש יטרפה הרג

 אוה הקוחר ץראמ רשא רגה

 .שרומרמ ידוהיו ינמזרה רופיפורפה

 העידיב ונרשבתנ הבישי-ןבו דימלת יתויהב יפרוח ימיב
 : הקוחרה טשרקובמ ,הריבה ריעמ ,"לודג,, דחא לש ורוקיב לע

 ירבד לש םבתוכו .םרבחמ ,אגרוי .פורפ ,ינמורה ןוירוטסיהה
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 טילחה ,ונימי לש םינמורה ,רמולכ ,"ונמור-וקד,,ה םעה

 והשמ םג ,היטבשו הינמור ימע תודלותב וירקחמל ףיסוהל
 ,תוצראה ראשבכ ,וז ץראב עודי דואמ ,ינתא דוסי תודוא לע
 .הלוכ הנידמה לכ ינפ לע רזופמה ,ידוהיה טבשה תודוא לע

 הביטח םיווהמ םגיא הינמור ידוהי הז דמולמ לש ויניעבש ןעי

 לכל ףתושמ יעזג רמוחמ םיצורק םניאש ונייהד ,תחא

 ,יוארהמ -- דחא רועמ וארבנ אלו השמ-תרותב םינימאמה

 לע ןושארה לרוגה אציו -- דרפנב םהב קסעתהל ,אופיא

 דקפתהל ,םיינופצה םיטפרקה קמעב ןטק זוחמ ,שרומרמ ידוהי

 וברעתנש םיעזג לש םהינב-ןב ,הז דמולמ לצא הנושאר

 ריע ,השרובב לחתיו ,הריפסה לש תונושארה תואמב וגזמתנו
 .יתדלומ

 .שרומרמ ידוהי ןיכ םירג שפחמ ןירוטפיהה

 ונקז םע לודג יוג ינפ "ליבקהל,, ואציש םינרקסה ןיב
 יכנא םג יתייה ,שממ בר לידבהל ,ומכ .,קרוסמהו לדוגמה
 ינובאדלש ,תולאש המכ ודי לע לאשיהל וליפא יתיכזו
 המ םלוא ,ללכ ןיתנבה אל ןתעשבש וא -- ןרכוז יניא
 הז רקוח ונקדבש תוקידבה "עבש,, ירחאש :יתנבה ןכש

 ןימ ,הנושמ האירב ןימ וידי תחתמ הזלה ינמורל אצי --

 לדבנו השרובמ אוה קוחר רמולכ ,ןידה אמלעמ אלש אצאצ

 תחשומ וינפ רתסלקבו הארמבו לוקב םינמורה הישנאמו הנממ
 "ודבכתג,, הז דובכבו םירתתהל רשאמ תוחפ אל המודה הרוצה

 ירחא ותוקחתהב יכ ,זוחמה לכ יבשות םהיחאו השרוב ידוהי

 רחאו ,הז םלוע תנפמ "לארשי ינב וניחא,, לש םתבצחמ רוצ

 ,םהיניע ךותל ץוציה ,םטוחה םע ףוצרפ דודימ ,שורידו רוקיח

 יהשק,, ןידד-קספ איצוה -- םהיתועונת לוקישו םהירבד םושיר

 וצוק לע םידיפקמה םירשיו םירשכ ,םימימת םידוהי לע רומחו

 םניאש -- בקעיו ,קחצי ,םהרבא ינבל האנכו האיכ ,ד'וי לש
 (ודמע יניס רה לע אל םהיתובא ילגרש) הלא לש םהינב ינמב

 ורהדו ארפ יסוס לע ובכר ,אניירקוא תוברעב ודדנ אלא

 אוביו םויה יהיו .זב זובלו ללש לולשל ,ףרט ףורטל םהילע

 חיכוהל חילצהו רחא םוקממ וא ,בויקמ וא דדגבמ ידוהי םהילא

 םתד ,תודחאה תד לש היתונורתיו התונוילע לא לודגה ןגכל

 באושו םיצעה בטוח דע ךלמהמ ,םלש םעו -- םידוהיה לש

 ,םיקוחרה םירזוכה המה אלה -- םידוהי ושענו ורייגתה ,םימה

 םה ,יבא םכותבו השרוב ידוהיו -- ןודהו הגלווה תודג לעש

 ותעדלש ,וללה רבדמה-יסג לש םהיאצאצ-יאצאצו םהיאצאצ

 ידוהיו הדילמו ןטבמ םה םירתת -- ינמורה דמולמה לש
 .םיבשחנ םהילע השרוב

 ...אוה רוהט עזג ןב -- יתרייעדהשרוב לש הבר

 לש הלטציאב הז ימשיטנא ,לוכי היה אל וזמ הלודג הכמ

 ,ןבומכ ,שיא .הלא םיבוט םידוהיה ישאר לע תיחנהל ,רוסיפורפ

 ילול -- ויתונקסמב ןיינעתה אל ףא שיאו וז הריזגמ עדי אל

 ילכב אלו הפב רמולכ) םיברב יתמסריפו להקב יתעדוהש ינא

 ,םירתת) "ןרעטאט,,ה ןינעב "יטופטפ,, ירחא םגו (םוסרפה
 שקשיקש המ שיאל תפכיא אלו בל םשוה אל (םעה ןושלב

 ילע יבל בוטכ .ינממ ץוח יפרגומידה וא יגולויצוסה ורפסב

 "ףא,,ש) םידוהיה דחאל יתרמאו ,שרדמה תיבב ךכ לע יתחחוש

 התא אלה -- (םיימשה וינפ לע הלתנ יסופיט-ידוהי

 הברעה יארפ ,"ןרעטאט,ה לש םהינב-ןב ,אגרוי לש ותרבסל

 ייהריזג,, התואב היה ילש אבא םגש ,ןבומ ...ןודהו שנורוו לש

 עמשמל וינפ וגיצרה ךאיה תוארל ,לבח דואמ ,יל היה לבחו --

 רואל אל ,ותריזחמה ,ולש עזגה "רהוט,, לע "תיעדמה,, תילגתה

 -תורתשעו ענרב-שדקו םכשו ןורבחל ,עבש ראבל ,םידשכ

 תוברע ינוכש ירתת לשומ לש וילהואל אלא ,םינרק

 תעשב וליפא וסוס לעמ דרי אלש םימד ףאוש ,םיצבולופה
 .הנש

 הריזגהש יפ לע ףאו -- בישהל ןיא -- השענה תא ,לבא

 .ילע הדיבכה דואמו ,יבלב היתאשנ -- אושנמ התיה השק

 תא םגו -- לודג דעו ןוטקמל ,ידוהי לכ לע "םחר,,ל יתלחתה

 יתדנו םיברה ימחר םוחת ךותל ויתסנכהו יתכשמ אתמד ברה

 ול יתרפיס אלו רבד ול יתיליג אל הלג םנמא .יברקב ול םג

 היראכ ,חיגהש ,ןקוזמ לארשי אנוש ותוא לש "תילגת,,המ

 וחאהמ :רמולכ ,"הטנומ"בוס-הד-הנייופ, ךותמ | ,וכבוסמ

 יתראשהו ,ולש הימידקאה לש הנכשמ לכיה ,רהל תחתמש

 ינשי ,תובאה תיבל ךייתשהל המיענה השגרהה תא וידיב

 רוצע באכ ישגר ךותמ ,ונקוידדתומדב יתצצהשמ ,םלוא .ןורבח

 רצק ןמז ינפלש ,םישודק לש םנב ,הז לש ורעצב ופתתשהו

 שיאש הז "םכח,, י"ע ךפהש -- םישישרת עזג ןבל והונבשח

 וינפב יתנחבה -- הגרד תוחנל ,ותמכח תא שקיב אל

 שורחה וחצמו ,תובחרה ויתוקרו ,חוטשה ופאו ,םיחוורמה

 ויניע יבג לעמ תוככומה תובעה ויתובג ,םיכורא םיטמק

 הנותחתהש תונמשה םייתפשה -- םלוכל תחתמו -- תונטקה

 :יבלב יתרמא -- הנוילעל "עצמ,, ןיעכ תשמשמו תטלוב ןהבש

 ,וילאו ,הלילח קדצ הינמור תריבמ גולונתאהש ששוח ינא

 וזיא ? אלוכ אמלעד אנובר ,ןכתייה ,ורקחמב ןווכתה הז ברל
 ? עורפה יחומל הבנוג לוגיפ תבשחמ

 .י'ארתאד-ארמ,ה לש /'ןיפחויה-רפס,,ב קפס ליטמ ינא

 החונמ ישפנ האצמ אל ,וידדצ לכל ברה תא ידדמ זאמ

 רוסיפורפ ותוא לש ויתונקסמ לע יתגאד תא יתחשש דע

 ומצעבו ודובכב ברה ינזאב ,השרוב ידוהי לש םאיצומ רבדב

 .ישעג רה תוצרפתה,,ל םיכחמכ לש החכותה תבוגתל יתיכיחו

 בשק-בר בישקה -- יירבד תא ברה עומשב :אלפ הז הארו

 ךויחו תולדג שבל ,וינפ לע הלעוה ךרע-תרכה לע תשראו

 -- הצקה דע הצקהמ ויתפש לע ערתשה ימצע ןוחטב עיבמ

 ךרי יאצוי ידיב ,ונידיבש ,רוחב ,ךל עד :יל רמאיו ןעיו

 וימימ תכלוהו תכשמנה ןיסחוי תליגמ ץינ'זיו תיבמ םיר"ומדאה

 ךלמ ישי ןב דוד לש ותחפשממו שדוקב הלעמלו ט"שעבה לש

 ןנע ,ברל ןעדמה ירבד יעידוהב ,תוארל יתיפיצש ,ינא ...לארשי
 :ישאר לע םיכתנ םישק םירבדו וינפ תא הסכמ תורדק אשונ

 לאו "'אברו ייבא,, לצא ךל ךלכ -- הלא לוספ ירפסלו ךל המ

 ינרבע םוצע סעכו יתומצעב ףלח דער ."!לבה ירבדב העשת

 ירתת,,ה יבא רבעל ןיע יפיעהבו -- האבחתה םיינתמב הלחלחו
 יכ ,וילע ימחר ורמכנ דואמ -- םידרח רפס לע ןוכרה "ןכסמה

 ,רלמה דוד לש ותחפשמל אוה ףא סחיתהל הוקת לכ ול הדבא

 ,תלצה ךשפנ תא ,התא :רמואו ברל ןעאו .ןיסחוי תליגמ ול ןיאב

 םריאשמו ,םלרוגל ריקפמ התא םתואה --- םידוהיה ראשו יבאו

 הפצוחה חורב !עשרה ושע לש ונב-ןב ,עשר ותוא ידיב

 ןיסחויה רפסב ,יבר :יתרמאו יתינעו יתפסוה ,ינתשבלש

 .ןימאמ ינא ןיא -- ךידיבש
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 .ולטבמ ינאו -- ופוחיי לע ןגמ השרובמ ברה

 ביוחמ וניא שיאו והאר אל שיא -- הז ןיסחוי רפס

 יתוקיפס תא יעימשהב םלוא (ונשי םא) ותותימאב ןימאהל
 ןיבו יניב ,ארונו רידא חוכיו חתפתה -- ןיסחויה תורשכב

 ,ול יתינענ ,ויתונעט ילע רובגבו תושק ומע יתרבידו -- ברה

 קוספ ןכש ,ל"זח ישרדמב הל םיכומסו תסרגל םילגר םנמאש
 ,וילוח תטמ לע וינבל וניבא בקעי לש ותכרבב אוה אלמ
 הדוהיל רמאו -- ץקה תא םהל תולגל הצר םגו םתוא וכרבב

 תוצראב לארשי תבשב וליפא ,תוכלמ רתכ תאשל ודעיש ונב
 :ותוא ךרב הכו ,הלוגה

 -- וילגר ןיבמ -- קקוחמו ,הדוהימ טבש רוסי אל,

 "...םימע תהקי ולו ,הליש אובי יכ דע

 םעה ישאר ידיב תוכלמה תא ריאשיש דוד תיבל זמר ןאכ

 : ל"נה קוספה תא ל"'זח ושריפ ןכו ,הלוגבש

 ;לבבבש תויולג ישאר ולא -- "הדוהימ טבש רוסי אל,

 ודמלש ,ללה לש וינב ינב ולא -- "וילגר ןיבמ קקוחמו,,
 .םיברב הרות

 בר ותוא המיד המדש אלא הכלהכ ורייגתנש קדצ ירג

 ןאמ,,) הנטקה "ותוכלמ,,ב ,וילאש ,הנטקה יתרייע לש ןטק

 רפס,ל תודוהו םתשרדב ונימכח ונווכתה | ("ןנבר-יכלמ

 רמולכ) םירגבו אוה עזג רוהט ,לוכיבכ ,וידיבש "ןיסחויה

 וללוגב השרוב לש הבר חכש חוכש .בשחתי אל (םירזוכה

 םיבר םירמאמ חכש ,םירגה םעל יתחפשמ סחי לכ וילעמ

 לש ודמעמב העובק העד ,לארשיל ונוימדבו רגה לש וחבשב

 שרדבו קוספב תאטובמהו לארשיל ותוושח בותכבש רגה

 לכבש -- םירגה ולא -- "הנכי לארשי םשבו,, :וירחא ךורכה
 התומ ,ברה ,אוה המ לשבו) ."לארשי,, םיארקנ םח םוקמ
 .(רגה ןיבל וניב הצנטסיד

 תא םתרמשו, :ארקיו "רפסב,  שרדנה קוספה ןכיהו

 -- "םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא ,יטפשמ תאו יתוקוח

 -- "הב וושי אל ךיצפח לכו םינינפמ איה הרקי,, : רמאנש
 -- "הב וושי אל ךיצפח לכו םיניניפמ איה הרקי,, :רמאנש

 יאנפל .סנכנה לודג ןהכמ הרותב קסועה (רגה) רקיו לודג

 העבוהש ירכנה תעד עמשיהב דרחנו להבנ עודמו .םינפלו

 אהת אלו,,) שרומרמ ידוהי לש "לפשה,, םאצומ לע בל תורירשב
 "ויצפח תא זוראלו םוק,,ל טילחהש דע ("1 תיקדנופכ תנהוכ

 הסחו "ונקז,, יבא ,דוד תיבל -- "קפסה תודהי,, ךותמ טלמיהלו
 :ולש ןיסחויה ןליא לצב

 שרדמה תיבב התנשנש הכלה ,ונממ המלעתנ הינש הכלה

 ומצעבו ודובכב ,אוה אקוודש ,ךלמה דוד תיב לש ואצומ לע

 רמת לש הנב ,הדוהי ןב ץרפ ,ןושארה ויבא : היה םירג ןב

 תיבאומ תרויג -- ונקז דבוע לש ומא ,תור ;היה תרויגה

 יבר תלעוה אל ןכ םא .םאו בא דצמ םירג-ןב ונייהד -- היה
 םירג תחפשממ ,ךלמה דוד ,ומצע סחוימה םא ,ןיסחויב הברה

 תא הז ידוהי חכש דועו + היה ירטט ,ירזוכל ,המודב ,אוה
 :וכלמ תעשב ,ךלמה דוד לע רפוסמה

 ,,ךל תודוהל םוקא הליל תוצח,, :ותלפתב דוד רמא,

 ;ונולח דגנכ דוד לש ותטממ הלעמל יולת היה רונכ --

 תינופצ חור תבשנמ התיה ,הליל תוצח עיגהש ןויכו

 דמוע דוד היה דימ .וילאמ ןגנמ היהו וב תפנפנמו

 הלעש ןויכו .רחשה דומע הלעש דע הרותב קסועו

 :ול ורמא ,ולצא לארשי ימכח וסנכנ -- רחשה דומע

 וכל :םהל רמא ...! הסנרפ םיכירצ לארשי ךמע ,ונינודא
 '...הזמ הז וסנרפתהו

 תסגרפל גאדש -- ךלמה דודל דכנו ןינ ,רקי בר ,התאו

 לבא -- רבדל ךתווסמו ךתגאד לע םירפסמ תוברש -- ומע
 םיכירצה ,ךלש םידוהיל -- "ךמע תסנרפ,ל גאוד התא םא

 ןיסחויה רפס שארל ,ול המוד התא המבו -- הסנרפל םה ףא

 ? םאצומ רהוטב ,חורב םהל ךתגאד יהמ --- ךתחפשמ ידיבש

 ינמורה אגרזיי ידיב "תוחנא,,ל םתוא בזוע התאש הזב םולכ
 לצא סונמ שקבמו חרובו טלמנ התאו ולש "םירתת,,ה ידיבו

 םאו -- איה המ םש לע -- החירבה .ךלש ןיסחויה רפס
 ,רזבצה ןמ שורפל אל ידכ ,םירגה ןיב ךמצע תא םג ללוכ תייה

 ונילע ופסותיש,, ידכ תומואה ןיבל ה"בקה ונרזיפ ךכל אלה

 םינפיהמ ,םירתתהו םיכרותהמ :תומואה לכמ --  "םירג

 םהמ םישייבתמ ונא ןיאו -- םיטוטנטוההו םיטוגהמ ,םינמורהו
 הנומ ם"במרה ירהש ,םהב םיאגתמ :אברדא ,אלא --

 ןיב לארשי ילודגו םלוע יקידצ ,"הקזחה די,, רפסל ותמדקהכ

 הלודגה ותשרדב רמא ךיא -- השמ תרשמ ,עשוהיו ; םירגה
 : (הנורחאהו)

 ךיתובא זבשוי רהנה רבעב : לארשי יקלא 'ה רמא כ,

 םיהלא ודבעיו -- רוחנ יבאו םהרבא יבא חרת םלועמ

 .םירחא
 ותוא ךלואו רהנה רבעמ ,םהרבא תא ,םכיבא תא חקאו
 ,קחצי תא ול ןתאו ,וערז תא הבראו -- ןענכ ץרא לכב

 רה תא ושעל ןתאו ושע תאו בקעי תא קחציל ןתאו

 ."םירצמ ודרי וינבו בקעיו -- ריעש
 ךעטמ אוה ןכיהמ ...,) ואצומ םירגהמ אוה ףאש) עשוהי

 ערפיטופ תב תנסאמ (ד ח .מב ר"מ) ?"םירגה ןמ אל --
 תא איצוהל ה"בקה חילצהש ,טעמכ ראפתמ -- (ןוא ןהכ
 .םירגל ןושאר ,ידוהיל ותושעלו חרת תיבמ םהרבא

 אבש דע -- ברעה ותוא לכ האגו ךולה ,חוכיוה לדג ךכו
 -- הנבלה שודיק ןמז עיגה ,וניתובר : רמאו וקיספהו שמשה
 ןיעכ ול הארמו םיניעל הואת -- ריאמו רהונו רהוז חרי

 דגמו ואולמו םלועל האובת איבמו המקב רצוקה שמרחה

 לכ האצי .תוגגה ישארב ותאנהל ול לייטמ -- םיחרי שרג
 ,"ןטקה רואמה,, תא וכרביו םשארב ברהו -- הלוכ הרובחה

 תוכלמב התיה הער וניעש לע שנועכ ומצע תא ןיטקהש
 :'הל ללפתהלו וסייפל הלא םידוהי ואבו -- שמשה

 .טועימ םוש הב היהי אלו ,הנבלה תמיגפ תואלמל,,

 ימי תעבש רואכו המחה רואכ הנבלה רוא יהיו
 תא ..., :רמאנש ,הטועימ םדוק התיהש ומכ ,תישארב

 :בותכש ארקמ ונב םייקתיו .םילודגה תורואמה ינש

 - ,םכלמ דוד תאו םהיקלא 'ה תא ושקיבו,

 .ןמא
 דגנ םדקרב ,ברע ותואב שולשו םימעפ ,םריכזהב יהיו

 םגו "םייקו יח,, אוהש לארשי ךלמ דוד לש ומש תא ,הנבלה

 לכ לש םבל אלמתנ ,"םהיקלא םע דחי ותוא םישקבמ,

 ,דוד-ןב לש ואובלו חישמה תומיל הוקת תחמש םיללפתמה

 -- דוד ימיב ולבקתנ אלש ומכ -- םירג ולבקי אל זאש

 "םידוהיה תודלותב ןיבמה, עימשהש לבהה ירבד וחכתשיו

 חכשיו םידוקירהו תורימזה לוקל ,ויה-אלכ ויהיו וקתתשיו

 יירוהיט,,ב ול ליעוה אל ןכש ,ולש ןיסחויה רפס תא ברה םג
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 ץראב יכנא רג, :ומצע לע ארק ךלמה דוד אלה יכ ,ואצומ

 ךמע יכנא רג, :רמא דועו ("ךיתווצמ ינממ רתסת לא)

 --- רגכ-)- בותכה אב  ("יתובא לככ ---  בשות)

 דוד רמאש קוספה תא דחא הפ םלכ וארקיו ץראה חרזאכ

 לככ -- םיבשותו -- ךינפל ונחנא םירג יכ, :ותלפתב

 ;הלוגב הפ -- "ךינפל ונחנא םירג,, :רמולכ -- "וניתובא

 רמאש ךרדכ ,וניתובא ץראב -- "וניתובא לככ םיבשותו,,

 בשותו רג, :תח ינב ינזאב יתחה ןורפעל וניבא םהרבא

 -- תרחא ץראמ -- "רג, :י"שר שריפ -- "םכמע יכנא

 ץראב יתייה רג :ונייהד -- "םכמע יתבשיתנו,, -- "בשותו,,

 הרבע ךכ .יל החטבוהש יצראל יבושב -- בשותו -- תרחא

 דמולמה לש ותילגת םג םלועה ןמ הלטבו םירתתה תשרפ

 בבגמה ,ורפס תא הנק אל לארשימ שיא ףא ירהש ,טשרקובמ
 הערפנ השרוב ידוהיב השקה ותעיגפ) ןכ אל רשא וב םירבד

 ושרדמ תיבל בורק והוחצרש וידימלת לעילב ישנא י"ע

 -- ויתרכזהש ,ינא אלולו (הלווע ינב ינפל לופנכ לפיו

 ? ופוסב היה המ -- רקיו םימת בר ותוא .וריכזמ היה אל שיא

 תומ תמו דקומה לע ותולעב ול ליאוה אל ןיסחויה רפס

 עגפנש ,"לודגה, ףלאוו 'ר ,ילש אבא .ץיבשואב םישודק

 ינפמ יכ,, בותכה וב םייוק ,ול הקבדוהש "תוירתת,,המ תושק

 ונב ,ינאו האושה ינפל ומלועל ךלה יכ ,"קידצה ףסאנ הערה

 .בתכה לע השעמה רכז תא תולעהל יתיכז --

0 
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 "דברקב רשא רגהו,

 השרובמ רגה םהרבא לע רופס
 < תאמ |

 ןייטש והילדג |

 (א די .שי) "בקעי תיב לע וחפסנו םהילע רגה הולנו,

 אובי - םיעודי םניאשו .םיעודיה ,תונחמה לכל ףסאמכ

 ,ילש .יייטרפה, רגה ,םהרבא ןב םהרבא ,קדצ-רגה לש ורופיס

 לש יחרזמה והצקב תנכושה ,יתדלומ תרייע ,השרוב לש הרג

 ,תירגנוהה "הסיטה, לש הילבוימ דחא -- ושיוה רהנ קמע

 ,הל בשומל התויא ,וז הרייע .רהנה הבונדה ךותל תכפשנה
 םיצרופה תוניעמ ימו "הל'זי'צ,,ו "ואשיו,, םילחנה תופש תא

 ,םינוחרקהו םיטפרקה ירה יקיקנו םיעלסה יוגח ןיבמ םיאצויו

 םילחנה לש םהיתודג לע .הירופו תחרופ העקב ךותל םידרויה
 רבע לכמ םהילא וכשמנש םידוהי וטקלתנ ,םתברקבו וללה <

 לודגה ודסח לע 'הל ודוה ,הנש םישימחו םייתאמכ ךשמ
 םה .הְלחנהו "החונמ,,ה לא םאיבהו ויפדור לכמ םהל חינהש

 לארשי 'ר לש ותכרב םויקל הוקת ךותמ הז םוקמב ובשיתה

 ופיקשהב ,וידיסח ינזאב ארקש הילע ל"צז בוט-םש-לעב
 ודילוה "!תודיסחה ןנוכיתו הנבית םש,, :םירהה ימורממ
 ,בר  קחודב הואצמו הסנרפ ושקיב ,תונבו םינב

 יתבו תויסנכ-יתב ומיקה ,רמח תופצר םע ץע יתב ונב
 -- ב"ויכו תואצחרמ ונב ,תוקונית ידמלמ ובישוה ,תושרדמ
 הלואגו 'ה תעושת -- דבלמ ,רבד םמלועב םהל רסח אל
 .םשפנ לכבו םבבל לכב וכיח ןהילא -- הבורק

 אב ןכיהמ עדי אל שיאש רגה

 הצרנ םאו ,וננינעמ הז ןיא ? השרובל םידוהיה ואב ןינמ
 תינופצ תיחרזמה : העקבה לש הירבע ינשמש רמול לכונ --
 ליחתהש קיצמה תמחמ םיטילפ רודחל ויה םייושע הכרדש

 םהיתופידר תמיאמ -- תיברעמה ;"טת--חת,, תונשב םפדור
 םג םהמ וכסח אלש ,זכרמהו ברעמה יטילש לש תוקסופ יתלבה
 .םידוהיה תחונמ תא וכירדהו תוערו תושק תוריזג ינימ לכ םש

 -- ןושארה ידוהיה וב דבכתנש וצה םהילע תאצב יהיו
 ,םירכזנה םיכרדה יתשמ תחאב .הזה םוקמל ונפ -- "! ךל-ךל,,

 רסיו ,ינומלא םדא (לפא לילב וא) דחא ריהב םויב ,עיגה

 ,םלועמ ולעננ אל םהיתותלדש םוקמבש תסנכה יתבמ דחאל
 ,ריקה לא ולקמ תא ןיעשה ,לדה ולימרת תא ובג לעמ דירוה

 תומיב ןינמל הינסכא שמשמה ,רדחה תפצר לע ערתשה
 ףטעתהל תורומשא ימדקמ אובב ,רקובב .ןשייו -- לוחה

 רבכ והואצמ -- המחה ץנה ינפל דוע עמש תא ארקלו תיציצב
 ןיינמ ,וביט לע והולאשיו םולש ול ונתנ .םיליהת רמואו בשוי

 םכלמ :תידייב ,םיגלע ןושלב ,םהל רמאיו ןעיו -- ןאלו

 ונניאש ונושלב וריכה דימ .םידוהיה לככ ידוהי ---- לואשל
 ןוריאשהו םהיתולאש תא וחינה אלא -- "םידוהיה לככ ידוהי,,
 ולחיו י'עמש,, וארק ,ןיליפת וחינה ,תותילט ושבל ,רחא םויל

 .הלפתב

 ומצע תא גיצמ רגה םהרפא

 תינפומ תינרקס הלאשו -- העיגמ הרותה תאירק תעש

 רמאו הנע -- !"יול, 1 "ןהכ,, ,וסוחיי רבדב ,חרואה יפלכ

 לאשנשכו ! ילארשי, ול םיבורקל עמשנ ישוקבש ,ךומנ לוקב

 תוממותשה לש לג !"םהרבא ןב םהרבא, :בישה -- ומשל

 תא תחא תבב ףיצה תולעפתהו תואלפתה ,תונרקסו תוהימתו
 הרואכלש ,םילמה שולש ןב טושפה םשה תא םעמשב םידוהיה

 לש ולוק-דה ןהב עמוש ןעמושה לבא ,הברה תורמוא ןניא

 תומכסומ תקירז ,הרידא תוחצנתהו תימינפ המחלמ לע רופיס
 ירחא ול ףשחנש ןוילע רוא םע דחי התלגתנש ,תמאב הזיחאו

 -- הזמ רתויו -- הז לכו -- תח אלל קבאמו ,שפוחמ שפח
 שולש לעב הז םש ךותב זכרתנו סנכתנ ,םצמטצנו ץווכתנ
 ותוא לש ןושארה ןינמב היהש הזה שודקה להקה לכ .םילמה

 .קדצ-רג וינפלש עדי ,רקוב

 דמל אלו הנשש יאבג

 -- אוה רג םהרבא ןב םהרבאש םיללפתמה וניבה םנמא

 ותוא ותאירק תא יאבגה "לטיב, עודמ וניבה אל םלוא

 "הילע, םוקמב םהרבא ןב םהרבא .רחאב ופילחהו הרותל

 זאמ .הרותה דוביכב ףוליחה לע דיפקה אלו "הלילג,,ב דבכתנ
 ךירצש רחא םדא היה אלשכ ,רגה תלחנל "הלילג,ה התיה

 יאבגה לש ודיב התיה הלודג תועט לבא ."ודבכ,ל היה

 (הכאלמה ילעב לש ני'כהיב לש ומש ךכ) "םייח-ץע,, נ"'כהיבמ
 םיתש ,הב תוכורכה תוכרבהו הרותל הילע ונממ וענמב
 ,תחא לגר לע "הקספנ,,ש וז "הכלה,, .הירחאל םיתשו הינפל

 תוכליה,ב הטעמה העידיב -- התועט רוקמ -- הכלהכ אלש

 ינזאל "שחל,ש) ארוק-לעבה לש ותושרל הדמעש "םירג
 ,וז הרבח לש "דמלמ,ה םג אוהש ("הילע,ה ןינעב יאבגה

 ,תורגנב ,תוטייחב ימ ,םהידי הכאלמב םיחלושה םילמע םידוהי

 (םעה חסונב) "הכולמ-הכאלמ,, ינימ ראשו תורלדנסב
 .רשויב לבא ,רשועב אל הישוע תא תסנרפמה

 םמלועב םהל רסח אלו םלמעב ירפ הלא םישנא ואר

 ורכשו ודמע ,הבר הניא הב םתעידיש ,הרות תצקמ םא יכ

 ברעו רקוב הרות םהל ץיברהש רועיש דיגמ "דמלמ,, םהל
 ,הרות-תעד יטועמ | ,הלא םידוהי .הירחאו הליפתה ינפל

 ,םתלהקב הכרב םיאור ,םהירוענ ימיב ורסיחש המ םימילשמ
 ויה םיקוקז -- םקלחב םיחמשו "םידוביכ,,ה תא םהיניב םיקלחמ

 עמש .םילודג "םיחוור,, אלל םתרשל הצריש ,"שמש,,ל ןמזמ
 בורמש -- רגה םהרבא תא םהל חלשו םתשקב תא ה"בקה
 "ההבגה,,ב אלו "הלילג,,ב המלו -- "הלילג,,ב "והודביכ,, החמש
 -- (וללגל ידכ האירקה ירחא הרותה-רפס תמרה :ונייהד)

 אלו ריעל אבש ירפכ ידוהיב השעמ :היהש השעמ םושמ
 ."ההבגה,ב דבכתנו ,תסנכה תיב יגהנמ לצא יוצמ היה
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 ןנוכתהו םהב קרי ,ויפ לומל תוסגה וידי תא ףינהו םק

 ינפל םירכיאה םישועש ךרדכ) ההבגהל -- "ותכאלמ,,ל

 ירפכה םהילע טיבה .הלהקה לכ וילע הקחצ .(אשמ םמירה

 | םירהל לכוא אלש םתא םיאריתמ ,קוחצל םכל המ : םמותשמכ

 םידבכ רתוי םיצע ילוב ייחב יתומירה רבכ ,הרותה תא

 ,לארשי ללכל הז רג סנכנ יתמ עדוי וניא שיא אלה ...הנממ

 אל -- ידוהי קפס ,הרותב שאר תולקב דשחנ ידוהי םאו

 .ןכש לכ

 דמלמהמ םג המלעתנ -- רגה תוכרבב םיאנתה תקולחמ

 תשרפ תא "םייחה-ץע,,המ וידוהיל שרפמ הז דמלמ היה
 י'םה םידמוע,,ש ליאוהו -- תוינשמ תצקמ םהל הנוש ,עובשה

 ,םירוכיב תכסמ 'א קרפבש 'ג הנשמב רכזנ -- םיערז רדסב

 וניאש ,(םירוכב תשרפ) ארוק וניאו (םירוכיב) איבמ רגה,,ש
 תא רכז אלו הנשמה תא רכז  ."וניתובאל,, רמול לוכי
 - -  :רמואה ם"במרה ירבד איבמה ,"הרונטרב,,ה

 יצמו ארוקו איבמ רגה אלא ,וז הנשמכ הכלה ןיאש, |
 הנתינ ץראהש ינפמ "ונל תתל,, "וניתובאל,, רמימל

 יכ, :ביתכד ,לארשיל ומכ ,םירגל בא אוהו םהרבאל

 ןיבל וניב ללפתמ אוהשכו ךיתתנ םייוג ןומה בא

 "וניתובא יקלא,, :רמוא ,תסנכה תיבב וליפא ,ומצע
 - יי 77 8 .(םש .כיב) "ךיבא אוה םהרבאש --
 תא ם"במרה באש ונממש ,ימלשוריה תא דמל אל דמלמה

 ,,וניתובאל,, רמול אוה לוכיש ,הדוהי 'ר קסופ םשש ,ל"'נה וניד
 ם"במרה לש ובתכמ תא םג ארק אל ;ארוקו איבמ'אוה ןכלו
 רשא,, ךרבל ךל שי יאדו,, :ול בתוכ אוה וב ,רגה הידבוע 'רל
 ומלעתנ וא וחכתשנ רגה תיגוסב םיבר םירבד דועו "ונב רחב

 דמלמהו יאבגה ןיב המייקתנש הפוטחה תוצעיתהב ,העש התוא

 ."הלילג,,ב קפתסנו רגה חפקתנו -

 ולש ךותבכ "םייחה"ץע,ב השוע רגה םהרבא

 לפנש ,"םייח-ץע,, -- "השודק,ה הדעה לש םקלח רפש
 לכ תושעל ןכומה ,םחורכו םשפנכ שמש ,םימשה ןמ ומכ ,םהל
 יכו,,) ויה םירג םה ףאש ,םתעשב םינועבגכ) 'ה תיבב הכאלמ
 ושענו (ד ח ..המב + ןכ ומעל ה"בקה השע וללה םירגה ליבשב
 דעב רכש וליפא שרד אלו -- (םימ יבאושו םיצע יבטוח
 ושפנל החונמ אצמש אוה ףא חמש ,רגה םהרבא .ותדובע
 סלכואי וב םויל םינש הכיח םגשו ול וצקהש ןטקה רדחב
 תברקב ומע ןשיו ומע בשוי ,"םייח-ץע,ל ןמאנ שמש י"ע
 לגר התלכשכ ,התיבה רזוח השרוב ידוהי ןורחא רשאכו ,םוקמ
 -- "םייח-ץע,ב הבכ םרט "םיקלא רנ,ש האורו קושה ןמ
 שרדמה תיבב ותכאלמ תא הלכי םרט רגה םהרבאש אוה עודיב
 תוריסמבו הדפקהב תונפה תחאב ''דרוג, וא אוה אטאטמו
 -ץע,,ל .ותוריסמו ותוצירח ,ותושרב השועה תיב .לעבכ ,הבר
 ,הליפתל תורנ ורסח אל המש ואוב םוימ ..לשמל התיה "םייח
 םיקלוד תורנ אלמ סט דומעה ףד לע תוארל גונעת שממו
 תאו הביתה ינפל דריש ,"הלפת לעב,ה ינפ תא םיריאמו

 -ילעב,,ה לש םתיבב "ףסוא,, היה תורנה תא .וינפלש רודיסה
 זאמו -- ןזרגו רושמ םא יכ רבד ויאבג תאמ שרד אל ."םיתב
 ,תותבשב .הקסהל םיצע-ירזג תסנכה תיבב היה רסח אל

 תרימאב "וחקלתה,, םידוהיהש העשב ,המחה תומיב דוחייב

 רגה םהרבא היה -- םיליהת יקרפ ,רמולכ ,ךלמה דוד יריש

 םיצע בטוח) םנואמצ תא םהב חוורל םימ לפס םהל שיגמ
 .(םתעשב עשוהיו השמ ירגב ,רומאכ ,םימ באושו

 ראתל היה השק -- "םייח-ץע,,ב ותונכתשהו ואוב זאמ =
 ולש ףונב עקתשנ אוה :רגה םהרבא ילב תסנכה תיב תא

 ךיישש המ לכב איבמהו איצומה היה אוה .ונממ קלחכ השענו

 ןתינ לכה יכ ,המואמ ותא ועדי אל םיאבגהו תיבה קשמל
 םג ירהש ,ךומסל ימ לע םהל שיש וחמש םג םיאבגהו ודיב

 ,תישילשה הדועסה תליכא איה אלה "תודועס-שולש,,ה תא
 להקבו אתווצב תסנכה תיבב תלכאנה ,וניבא בקעי לש ותדועס

 הלח וא םחל תיזכ :החנמ תלפת ירחא תותבשב םיללפתמ
 -- וז המועז הנמ .חולמ-גד תכיתחב םתוא םיתפלמש הנטק
 ןחלוש, .תיבהמ ולש "הטופק,,ה סיכ ךותב האיבמ ידוהי לכ

 גיהנה שדח גהנמ .וניכמ היה רגה םהרבא -- הז "םיכלמ
 םהרבא אוה -- דחאהו ,םלוכל ןיכמ דחא :רגה םהרבא
 םהרבא תאמ השורי ,ודיב קבדיהל ךירצ והשמ אלה) ומצע
 םיחרוא תסנכה תדמ ,הלודגה ותדמש "םירגל ןושאר,, ויבא
 דבכל "תודועס-שולש ,ה תא רגה םהרבא חקל ןינמ (!התיה
 הרוצב 1 תושמשה ןיב תבשב "החנמ,ה יללפתמ תא ןהב
 ישש םוי לכ רזחמ היה :תאז השע אוה תילכתב הטושפ

 לכש ,תוינמחל ףסאו ותדועסמ םיגהנה "םיתב-ילעב,,ה םתואל
 ,רגל "לקליב,, ,תולחה תעילק תעב ,הקצבמ הביצקה השא
 תרבח,, דסי רגה םהרבא ןכש ,ולש "יוחמת,,ה תפוקל :עמשמ
 : הנימב  תדחוימ .תילאיצוס הרזע ,תיטרפ "םיבער יליכאמ
 "ולעפמ,, תא ביחרה ,ולש תישילשה הדועס תולח תא ופסאב

 בוטה ובל ןובאדל ןיחבה ןכש ,םחל תונמ םירחאמ םג ףסאו

 אל ןכל .הנושאר הדועסל םג הלח םהל ןיאש םיבר םנשיש
 רקיבו םיבר יתב דקפ אלא ודיבש טעמב רגה םהרבא קפתסה
 ףוסיאב ףיסוהו "ןישיב ןיערמ,, תמחמ הסוכמה ולס םע םתיבב

 תישילש הדועסל הצקהש ולאל טרפ ,ןתוא קליחו ולש תולחה

 .םוקמב ורסח אלש ,םיענצומ ,םיינע יתבב -- "םייח-ץע,, לש

 םהרבא י"ע תלדה תחיתפ התיה ינועה תונכשמ הברהב

 הלא ויה ;שממ תבשה תולח םהל רוסחב ,הוקת חתפכ -- רגה
 דחא אלו ,םהילע ועדי אל ףא םיברש "םירתסנ,,ה הרייעה יינע

 ,וילא ותגאד לע רגה םהרבא תא םג ,"איצומה,, תכרבב ,ךריב

 דסחו הקדצ ישעמ דועו .ךרבל המ לע ול היה אל ,אוה אלולש
 לארשי יינע ילוח לצא תולילב רוענ היה :רגה םהרבא השע

 םה ולא ,"שידק,, ךמוא היה דימת .םהינפל שמשמו דמועו

 ריכזיש ימ םהירחא וריאשה אלש רמוא היה ,ל"ר ,םינב יכושח
 םתמשנ יוליעל "שידק,, רמאו םתוא אוה רכז -- םמש תא

 "שידק,,ה תא הבר האנהב םיעמוש ויה םינטקה .תירירעה
 השורי - הכלהכ אטיב אל תויתוא הברהש ,םגמוגמה "ירג ,ה

 .והימ עדי אל דחא ףאש ומע תפשמ

 ?רגה םהרבא לש ואצומ לע והשימ עדיה

 ,תסנכה תיבב םידוהי תויהב ,הלפתה תעשב ותבש םוקמ

 םילהת רמוא םג היה םשו ,ריקהו רונתה ןיבש לספסה היה
 דמל העימשה יפמש ,םירמוא -- פ"עבו -- ולש גלענה יוטיבב

 עדוי ןכש ,םתמועל םירמוא םירחא .עדי אל ארקל יכ ,םילהת

 ןכש ,י'םייתפש תוזל,, תמחמ "ותעידי,, תא ריתסמ אלא אוה
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 ירצונ רמוכ רמולכ 'היה "חלג, רבעבש רפסל והשימ עדי
 .םיליהתב ותעידי ןאכמו -- רייגתנו אב ,ובלצ תא בזעש

 -- ורבע לעו ומצע לע רפיס אלו רביד אל וימימ אוה

 ןוימדה ךלהמלו םישוחינל ןקרופ ןתינש ןויכמ ,תאז תורמל

 ,םיכרד דדושכ ,ילילפ רבע לע םירבד ועמשנ ,רפסמה לש

 ליצהו ויפדורמ טלמנש ,תוירבה תא םטסלמה ןייוזמ םוטסל

 היה "חוטב, דחא ;"םייח-ץע, תסנכה תיבב ורוע תא

 םהרבא תעכ ומשש טקשה םדאב רתתסמ עשורמ "ףושיב,,ש

 םידוהיה תדמשהל ןושאר םוי לכ ףיטהש היסנכה ןהכ ,רגה
 -- ערה ורצי לע רבגתהו בוטה ורצי וילע ףקת םואתפו

 םד ךפשש םיחבטה רש ןדארזובנמ אוה תוחפה ; הבושתב רזחו

 -- "לודגה םיל םמד ועיגהש,, דע ,םילשוריב םירענו םינקז
 ינבב הרות ודמל וינב ינבמו קדצ רג השענו רייגתנ ףוסבלו

 םפושמ "םרדנא'ז,, תגרדל ותוא דירוה רחא ...(זנ שג) קרב

 םהשכ אקווד םעיתפהו םינונחה לע ותיתח ליפהש תומויא

 לש םירכאל ,תירוחאה תלדה ךרדב ןושאר םויב "םירכומ,

 ,םינוש םירופיסמ םירופיס דועו .םכרצ לכ תא ברעמ וניכה

 ,רגה םהרבאש -- םהבש הושה דצהש ,םידירחמו םיעיווזמ
 עשר -- תונמלא סנרפמו םימותי לכלכמ ,ביטמהו בוטה

 אלמ ורבע תא בזע ,הבושתב רזח וישכעו היה עשורמ

 .הניכשה יפנכ תחת סנכנו ,םיעשפהו םיאטחה

 םיבהואה תרבחב ותפינכה אל -- ''רגה תבהא,, תוצמ

 -- המוד "דלונש ןטק,ל סחיכ אוה רגל סחיהו ליאוה

 -- ורטנקל ובהאש ,םידליל טרפ ,ותוא רוקחלמ וענמנ ןכל

 ומע חחוש אל שיא -- ודיבש אמוגה לקמב םשריגש אוהו
 ,קוגית תפשכ ,םלש יתלבה ואטבמ ללגבו שממ לש החיש

 אל אוה ,ותא דדיתה אל שיא ,ןטק דלי לאכ וילא וסחיתה

 לגרל וא תסנכה תיב תוחילשב םתיב ךותל אלא ,םתרבחב אב

 ודי ךשמ אל ףסכ תבדנ תחקמ םג ,ולש תבשה םחל "ףוסיא,,

 .םיכרצנל רסמ -- ץבקש המ תאו

 .דחספ אל -- השרוב לש ''תוירתופמ,,ה תופירשה

 "םייח-ץע, לע

 הדסויה זאמ -- עבטה יעגפב השרוב התיה הדומל

 םילחנה תפש לע ,העקבב התבש ,ץע ירמוחמ התונביהו
 הודקפ םג ןכל -- הבחרלו הכראל התוא םיצוחה ,םיגלפו

 ימרז י"ע םיתב וחזוה םעפ אלו --- םילחנ ילושחנו תונופטש

 אצמנה לכ לע םטישהו ינודיז לג םפיצהש ,םמוקממ םיזע םימ

 ירחאו רערעתנש אוה םדוסי ,ופטשנ אל םא .ןוסאה תעשב םהב

 קדבבו ןוקיתב םהיבשוי ויה םיקוסע -- םימשג תפוקת לכ

 ץעמ םייונב -- היתב : תופירשה תכמ הל הקיצה רתויב .םתיב
 ושביתנש ןרוא יצעו עורכשאה -- יפער ויה םיפוחמ וגגו ,ויה

 תעש -- זא .המחה תומיבו םימשגה תומיב ,תופילח -- ובטרנו

 דחא לש ןשעה-תבוראב אצויה ןטק ץוצינ :םיתבל הנכס

 ותולעהל היה לולע -- ןכשה לש וגג רבעל ףעומה ,םיתבה

 ו"ח ףרשיהל ,ותא דחיו ,ויתחתמש תיבה תאו ותוא ,שאב

 .אוה ףא

 הפירש הרקמש (םידוהימ הקיר ,יוא ,איה תעכ) וז הרייע

 תחא לכו "תוירוטסיה,, תופירש שולש הנומ -- הורק םיבר

 םידוהיה היבשותו רפא-תמירעל השרוב תא הכפה -- התעשב
 ,1931 תנשב התיה ןהבש הנורחא ;םינויבאו םיינע ילדל --
 תאז התיה :וילגר לע ודימעהו ולוכ םלועה תא קיעזהש

 תננכותמ התצה הפוסו תימשיטנא התסה התליחתש הפירש
 תרוויעה האושה תובהלב ולע ,דחא תבש ברעב .תרדוסמו
 ויה םידורמ םיינע) הביס לכ אלל ,םדא ינב יעשר הוביהלהש

 םהיהלא תיבמ לווע"-ינהכ -- םיתיסמהו (הז בשומ ידוהי
 תא וריאשהו םירכיאה ינומה תא םינכסמב וחלישו ואצי
 לבא .גג תרוק אללו לכ רסוחבו םוריעב םידוהיה םהינכש
 התיה תרחא הפירש ,ריכזהל ינוצרבש הפירשה תאז אל
 : התיה "הנטק,, יכ ,תופירשה "ןינמ,ב האב הניאו הרייעב

 ילעב יתב םהו -- שאב ולע םיינע יתב םישולשכ "קרו,
 ןייטצה אלש ,"םייח-ץע,  תסנכה תיב -- םכותבו הכאלמה

 הריעב רמוח "םרת,ו קפיס תאז תמועל --' ברה והבוגב

 ואצמו וקדב) .ישש לילב הצרפש "תיקלח"ה הפירשל ןייוצמ

 םילוועמ ידי אל וז הפירש .(וצרפ ישש םויב תופירשה לכש

 ידוהי אל תרשמ ןיב הבהא ,"יטנמור,, הרקמ אלא ,הוריעבה

 ,תחא תפר לש הגג תילעב "החקלתה,,ש .ומע תונבמ תתרשמו

 "תורפ,ה תמשא -- רבד לש ותמאל .שאה תוקחלתהל המרג

 םיבהאנה הוריאשהש תקלודה הרונמה תא וכפהש ןה יכ ,איה

 .שאב זחאיהל ברה ןבתל היה השק אלו ,הרימש אלל הטמל

 הז לבא -- עשפנ םעטו הנווכ וליפא התיהש םירמוא שי)

 .(רבד הנשי אל

 תוריאמו תורהוז תובהלש ליל ,ישש ליל לש ותרחמל
 ביבס ,"םייח-ץע,, יללפתמ וסנכתה םמוי רואב ,םימשה בל

 ורזע ;'הל לילכ הלוע םימורמל הלילה הלעש םהיקלא תיב

 יפלא םג -- "ויטיהר,, לכו וגגו ץעה תורוק דבלמ ךכב ול

 םינש תורשע ךשמ ושלתנש םירפסה יפד המה אלה ,"תומש ,ה

 ירחאש ,"םייחה ץע, לש "הזינג,ה -- גגה תיילעב וסנוכו

 םישבוימה םהילע -- םורמ ימשל "ופעו וחרפ,, םהיתויתואש

 -- תבשה דובכל שאה תונושל "וכרע,ש לוחמל ופרטצה

 תא םג ,גגוח ןומה לוקב ,םידוקירהו תולוחמה לגעמל וסינכהו

 דמעש םוקמב "םייח-ץע,, יללפתמ טקלתהב ...רגה םהרבא 'ר
 לג ביבסמ םימומהו םימהדנ ורצענ ,םתלפת-תיב שמא םש

 םהרבא 'ר ,קדצ-רגה תומצע ,ןמאנה םשמש לש ויתומצע

 .ולש תסנכה תיב ףרשיהב אוה ףא ,דקומה לע הלעש ,רגה

 -- יגרטה ותומבו רגה םהרבאב וחחוש הירחאלו וז תבשב

 .,הרמה "הפיט,ב לחב אל רגה :תועדה וקלחנ ןאכ םגו

 ראשנש ש"ייה תיראש תא לסחל היה ליגר :רמולכ

 ,(? "וצ,ה לש ל"ד ינשמ והשמ ראשנ יתמ) "טייצראי,,המ

 ולעו תובהלשה עיגהבו הדימה לע רתוי םעפה חקל הארנכו
 .ומצעל טלפמ שקבל לגוסמ היה אל -- ורדח ןולחב

 םלועמ -- ישש םויב ןכש ,קרפה לעמ הדרי דימ וז העד

 רקובה תרומשא םהיניע ומדיק יכ ,קובקבב רבד וריתוה אל

 ,תרחא הסריג .םה ףא םיאמצו םיבער 'ו םויב םילהת לכ תרימאל
 יר היה רצימ :איה תאז ,םיבר י'ע הכמתנו הקזחתנש איהו

 ותאב אלו --- םירכנ שובלב ןותנ ותויהב ,ורבע לע רגה םהרבא

 רגה םהרבא 'ר הצר .לחימ היה הילאש ,תישפנה החונמה

 םישעמ,, ול שקיב ;וחור החנ אלו -- "הקדצב ויאטח קורפל,

 םיבר .ותעד הררקתנ אלו -- םידוהיה םע דסח לעופו "םיבוט
 תוצרופ ,בלה תורבוש ויתוחנא ועמש םעפ אלש ורפיס

 ,ומצע ךותב סנכתמו ול בשוי היהש העשב וברקמ תואצויו
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 ויה םירחא ."םייחה-ץע,ב ויתומא 'ד ,ריקהו רונתה ןיב
 תוגרוח ללח תוקאנ תוולמ תויזעול םילמ יעטק םיטלוק

 תועלבנו תורזפנ ןה ןסר תוחולשו ,היוודה ושפנ תורגסממ
 ןיאב ,ויתוילכ רסייו ובל לע קיעה. ארונ והשמ .תיבה תממדב
 | .תוגופה

 רדעהב -- םימתהו טושפה ,רגה םהרבא 'ר ליחתה
 דבואו העות ותויהב ,ותעשב וקלדנש הלאמ םיבגשנ תונויער
 תכלל וילע ווציו -- ןוילע רואב ויניע תא וריאהו וחמב ,ךרד

 ךרד לע בושחל -- לארשי תדעל חפסיהל :הב רחבש ךרדב

 תיתימאה תוברקתהל הליבומש איהו -- תרחא הבושת
 ןיבו וניב תולידבמה תונווע אלל -- 'הב ץיח אלל תוקיבדלו

 םואתפו ...האצמל ןכיהו ךיא עדי אלו -- ולצב תבשל ולבקמ

 ורדח ןולחב תולועו תועקובה שאה תובהל תא ותוארב

 החמשב ארק -- םילדה וילכב תפפלמו ויתוריקב תזחואו

 ולידגה רדחב תטשפתמה שאה רהוזש ,םינפ רואמבו תואליע

 :רמאו -- התומת-ןב וב םיכזמ םדא ייחב םעפ קרש ,םייתעבש

 ,ויתוילכ רסוממ לצניהל ךיא ךרדה תא יל וארה םימשה ןמ

 החתפל ,תלדל תונפל םוקמב .ושפנ תקוצממו וחור ןואכדמ

 והורתיכ רשאכ .ומוקמב ראשיהל רחב -- הצוחה תאצלו

 ךותמ ,שוחל דוע קיפסה ,תובהלה םיב עקשיו םישאה יחתר

 הלוע ומצע תא אוה הלעמ ןכאש ,לואש ירצו םונהיג יבואכמ

 שאה .חצנל םודיו -- ובגשמ רוצל רחב וב ,ויקלא 'הל לילכ
 דקומה לע ותורייגתה י''ע םיניבה ימיב ולכאל התיה היושעש

 תוריחו שפוחה תותעב ,השרובמ רגה םהרבא 'ר תא האצמ --

 הרות-רפסו ףרשנש ןמגותמה תיפצוח 'ר ותואכ ,הריחבה

 ולש שרדמה תיבו אוה הלע ןכש ,תצק לידגה םלוא -- ומע

 השודקב ,התבצחמ רוצל ותמשנ לעתו ,ןוצרבו הדקומ לע ,ולכ
 .הרהטבו

2 



 םיערו םיבוט םייוג

 לארשי ץראל הלעש יוגה
 ידוהיה ףונב ובלתשהש םייוג
 םיזוואה תלחלח םינעוצה
 לארשיל הרות ודמילש םינוקידה ינש
 לארשי ידליל היצקרטא -- םיבלכ ידייצ
 ש "החמת ה
 הידוהיה ותשאו ריינוטולפה
 היבוטו ידנמ
 האושה תישאר לע
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 םברקב ויח םידוהיהש םייוגה לע רבדל הנווף לכ ןיא
 ולגוה אל ,םמוקממ וטסוה אל םהינבו םה .םינשב תואמ
 םדוע םהינב ינבו םהינב .םתמדא לעמ ושטינ אלו םתיבמ

 .םניאו ומתש םירקי םייח לש םרכז אב ןאכ .םימייקו םייח
 .ירזכא ןפואב םהמ הנקורתנ םידוהימ האלמ התיהש השרוב
 ןיב הוחא שיש רבדה תמא םאש היה המודו םימי ואצמנ
 ובשיש ,םייוגה ןיבמ םידחא .השרובב איה ירה -- בקעיו ושע
 יפלכ תועירו תודידיב וליפא וניטצה ,םדי לעו םכותב
 אובב םלוא .הדילמ ידוהיכ ,הטוהר שידיי ורביד ףאו םהינכש
 ,תודידיה החרפו תועירה הקספ -- םירהמנהו םירמה םימיה
 ורמאש ,וש על ול יהיו ידוהיב חאכ גהנתהלמ יוגה לדח

 תורודל -- םהמ םידחא ירהו ."הגרהאו ...וברקי,, :םבלב
 .ןוארדל וא

 םישנ ףדור ,ירבג ץגש ,(רווד) טשופ-אל"ער עיגרווג

 .םידוהיה לע ביבח היה אוה אקוודו ,םעה יטושפמ סג

 חתפו תותבשב וליפא ראודה תא םהל קליחש הביסה
 -יצרב רמא םיבושחה םידוהיה דחא .םיבתכמה תא םהיניעל
 יתייה ,(םישנ ףקות) "קינעסקיש, היה אל ילמלא :תונ
 תידוהי רבד אוה .ולהומ היהא ינאו רייגתיש ול עיצמ
 בהואה ךפה תופידרה תונשב .םהיתודוס תא עדיו ידוהיכ
 םתרבחב ולבקל םירגנוהל עיופה אל ותוינמור ,ביואל
 םשמש נ"כהיב ךותל םידוהיה ףסאיהב .םידוהיה תשיגנב
 חקורה לש וירזממ ינש םע דחי תורענב ללעתה --- וטיגל ולבוה
 .ניכהיבל םיארונה םימיב קר אבש ,ללובתמה ירגנוה-ידוהיה

 (תולגעו םילגלג השוע) י'פירכאמ-רדר,,ה תחפשמ
 ושארבש רהה ילוש תא ופטשש תיתוכאלמ םימ-תמא

 תשורח יתב השלש התיה העינמ ,ןימלעדיתב ינש םינוח
 -- ב ;רטכורפ םיחאה לש ץעה תרסנמ -- א -- םיריעז

 ;(שיפ ןויצ-ןב 'רל רבעב וכייתשה) םהלש החמקה תנחט
 .(םירגנוה) תולגע ינפוא יניקתמ לש םתכאלמ תיב - ג
 םירחסמ עגמב ואב ,הבוט תונכש גהנמ וגהנ םינמורה ימיב
 ,ןודזה ןוטלש ימיב .שידיי ועדי ףאו םידוהיה םע יעוצקמו
 .יתמאה םפוצרפ תא וליג ,השרובב לושמל םיראידמה בושב
 תתל בריס שוריגה ימיב הצעומה שאר היהש םהמ דחא
 המחלמה ירחא .וטיגל םכילוהל (םולשתב) םילוחל תולגע
 .הצרא םשארמ לפנ אל הרעשו םוקמב םתבש וכישמה --

 לש םדידי רבעשל .ץמוחו לוועמו דז -- ואיני'זראמ
 ינבמ אוהש עידוה םירגנוהה אובב .םתעדב ברועמו םידוהיה
 .םות דע "םידי'ז,ה תא ץומל חיטבהו (ינמור היה אוה) םמע
 םיפדרומ -- םידוהיהו קרפה לע "תוחרזאה,, תריזג תולעב

 םהיתובאו המהש םיכמסמ שקבל דרשמל דרשממ םילהבנ
 תינכת םזיו הז עשורמ םק ;רבדה םשפנב יכ ,ןאכ ודלונ
 .גלשב ופסנש תושפנ 36 ומצע ד"ע ושרגב "ןבלה תוומ,ה
 םע תוכר רבדו השרובל רזחו םינפ זיעה -- המחלמה רחא
 דע .יתודידיה ירגנוהה "סוורס,ה תא םהל קליחו םידוהיה
 וירחא ושפחי רשאכו -- ויתחתמ םמחתמ עקרקהש שיגרהש
 תרכנ הז עשופש העידי העיגה 81 ץיקב .ויתובקע ומלענ ---
 היהי -- םידוהיה ויניכש ינעב הארש ירחא םייחה ץראמ
 .םלוע ןוארידל

 השרובב םייוגה

 -לשה ינש ימיב הירלצנקה לש ףפותמה -- קוכולק
 עידומ היה ןהב שידיי דוחייב ,תופש שלשב טלש .תונוט

 .םבהא םגו םידוהיה לע בוהא היה .וינוממ תריזג תא םירקבל
 .תושדח עומשל םידוהיה לכ ואצי -- ופות לוק עמשיהב

 לע :ליחתמ היה ךכו הנושארב תיסיסע שידייב רביד אוה
 תינמורב ךישמה .הווקמל תכלל בוחה לטומ םישנה לכ
 .דבלב לארשי ינב וניחא -- םיניזאמהו -- תירגנוהב םיתעלו

 ,ךלמה :השרובב היכררייהה תקולח איה ךכ קובולק יפל

 יתרבחה ודמעמב היה האג .ףפותמה אוהו ,ןוירטונה ,ריעה שאר
 .תודיקפב ותגרד תא הנומ היה ןוצל תנווכ אללו --

 ינגנמו םיחפנ ,וינבו רוטסינ ןאוי -- םינעוצה תחפשמ
 היהש ,ןוילעה בוחרה יבשות ןיב "לוספ,ה ויה -- תורונכ

 -יירטש ישבוח ,םינקוזמ םלכ ,םידוהיה .םידוהו ולוכ בשוימ
 םמוי ילמע םימכח-ידימלת ,םימש יארי ,דעומו גח ימיב םילמ
 -- םברקבו םדי לע םינכושה םהינכש תא םתוארב ב"ויכו
 ןב ןיבו ינב ןיב המ ואר, -- האל ירבדב ובשח םעפ אל

 םירקי םידוהי תאצב !ונירשא -- םבלב ורמאו "...הז "םח,,
 ואר -- םלוע יעשר ידיב םיפדרומו םיפוחסו םייווד הלא
 לע םיקחושו םהיתב דיל םידמוע וללה םע יתוחפ תא
 תא וממורו ובש -- םילוצינה םידואה בוש םע .םתבשמ
 .םהילבנ תרמזב םחור

 ןוטלשה ליחתהשכ ,1919 תנשב -- הפבלוק עיליפאו
 דועב "והשמ תושעל, עשורמ יוג םמז ,ססבתהל ינמורה

 יפאוש ,םיזחופו םיקיר לש תיפונכ וביבס ףסאו םק .דעומ
 ושעייש םילודג םישעמ תארקל םניכהו -- םירז שוכר
 טטומתהב הכרעמה הדשמ םיחרובהמ ולא ויה .םידוהיב
 - ברקב ליעוה אלש הז קשנ .םדיב םקשנו -- תיזחה
 .םידוהיב -- וחכ בר דוע יכ הארי

 םירכא יפמ .עישומל םהל םק -- וקפרוטימיד למסה
 ,םיינעהו םיבוטה םהינכשל גרה םיניכמה םמע ינב לע ונישלהש
 דודג חלשנ םשמו טגיסל עידוהו רהימ אוה .רבדה ול עדונ
 םברקתהב .םיערופה ורבעי ובש ךרד דיל םהל ובראש םילייח
 .ורסאנו ופקוה -- םוקמל

 תריש ,ןימאמ יסכודוטרוא תד ןהוכ -- שוטרוב רמוכה
 תסנכה תיב ןיב -- 'סאק סיבר,בש היסנכב ותנומא ינב תא
 דיל יברה רובעבש ,ורמא רומא .יברה תיב ןיבל ןוילעה
 ונמשבו היה ןמש םדא .רטמיטנסב עקוש אוה -- רטסיולקה
 חורל אצוי היה ברע תונפל .בלצ היה תורח ופרע לעש
 תא עדי אל שיאש החיש הרשקנו -- ברה םע שגפנו םויה
 םיכלוהה תורודה לע רעצ תעבה וא ,יעוצקמ ילוא) הנכות
 תא ןנכתש אוה אל ברה (הזמו זהמ ,םתנומאב םישלחנו
 לש םתיב דיל ותברקב לייט שוטרובש אלא ,"השיגפה,
 רומשל ,םינקז םיקוור ינש ,ס'ןמחנ לאומשו המלש םיחאה

 לע םינבא וקרזש (םידוהי) םינטקה םיבבושה ינפמ םהילע
 םכניאה -- םדיבש הריבעה לע םתוא חיכוהו םתיב גג
 -אנעשוה םכלצא יתמ :לאשש אוה) !1 םכיקולא תא םיארי

 .ונגמ תוריפ בונגל םידוהיה ידליל הוצמ הז לילב יכ 1 "הבר
 וקספו םיבלכ -- רקיעבו םירמוש דימעהו םק -- השע המ
 .(תובינגה

 ורטפ :םינמנ םרפכב "הלודגל ולע,ש השרוב ייוגמ



 .השרוב ןורכז רפס 20

 ךכ רחאו ןיראטאנ -- רטוש -- לורעס .רטוש -- ץאלרעב

 .םירגנוהה ידיל רפכה תא תימשר רסמ וטאנ .ריינוטולפ

 לארשי ץראב טלקמ אצמו ותבינגב ספתנש יוג

 - ץראהו ינויצה יוגה

 לארשי ץראל השרוב ידוהי לש םתבח העיגה ןכיה דע
 לשכנש השרוב ייוגמ יוגב השעמ :תנינעמ הדוזיפא דיעת --
 רבדה עדונשמ ,םירחא לש םשוכרב די תמושת לש הריבעב

 רהוסה תיב וירחאו טפשמה תמיאו הירמרדנ'גה איהו ,תוכלמל
 רמא .השעמה םוקממ החירבב ושפנ תא ליצהל טילחה ,ותזחא
 -- ורסאל םירטושה תתכ אובב .ועדונ אל ויתובקעו -- השעו
 ילדחיו ותיב תא ובזעיו טפוש ןיא -- טפשנ ןיאבו והואצמ אל
 םיקחרמל גילפה השרובמ וקחרתהב הז בנג .וירחא שפחלמ

 םש ,הינמור לש למנה ריע ,הצנטסנוק דע והואיבה וילגרו
 דובעלו רובעל שקבתיו הרקמ רקיו .תולבסב הדובע אצמ

 יפוחל אוביו הינאב דריו .הניטשלפל תכלוהה הינאה ךותב

 ינמ המ רמאיו איה הפי יכ ץראה תא אריו השביל לעיו ופי

 הרזח הניפסה .יעישומ דלוג הב ץראב ראשיא םא ךולהי

 | .וידעלב הינמורל
 טילפה לע רזגנ הריזג ובלב רמאיו םימיה ופיקה יכ יהיו

 שדח -- רינוטולפהו ותבנג התשנ ותאו בלה ןמ חכתשיש

 הרבע םימיה דחאב .ועצב ןווע תאו ותוא עדי אל רשא
 תוכזב .רזחו לארשיל אצי םלענש יוגהש הנירה השרובב

 ,םלצא עציבש ויאטח תא םידוהיה ול ורכז אל ץראב ותבישי
 םיניתממ ויהו ותיב דיל םיסנכתמ וליחתהש אלא דוע אלו

 -- וילא אבש ידוהי לכ .הכישמ תדוקנל ךפה יוגה .ותאצל

 ? םש םיעלבנה םילכאמה םהמ ? ץראה תיארנ ךיא : ויפב ותלאש

 המכ +? תויוח הברה הב שיה ! היבשות םיקסוע המב
 ורופיס תא לבתמ והועמששמ ? רקיב ןכיה ? םויל םיחיורמ

 ויתפש לע תפחרמ שדוקה ןושל שממ ,תוירבע םילמ המכב

 בוחרב ורבעב .תוממותשה בורמ םשפנ תא ועדי אל --

 חבשב רפסיש ילבמ דובעל ול ונתנ אלו וינפב ךרדה המסחנ

 דחאב םדא הפיקמ םידוהי לש העיס תואריהב היהו ץראה

 חרבש ,השרובמ יוגה אוה הזכרמב דמועהש עודיב ,תומוקמה

 -- החירמ םשבתהו הב דבע ,לארשיל הלע ,בנגכ הנממ

 ותטלק אל לארשי ץרא םלוא .ויפב תובאה ץרא לש ורופיסו

 האק רשאכ הברקמ יאשרובה יוגה תא האיקהו ותשודק תאפמ

 ..םינפלמ ןענכ ייוג תא

 ידוהיה ףונב ובלתשהש השרוב ייוג
 םהיבושחמו םהיטושפמ --

 וינגנמ -- ןעוצב ויה יפה

 .הפינעה ותחפשמו (רענאגיצ רעד) ינעוצה רוטסינ ןאוי

 עדיא לש ותיבמ הכשמנש םיידוהיה םיתבה תרוש תא

 תינעוצ "הבשומ,, הקיספה -- השרוב לש יחרזמה עבורב שריה

 קפס ינמור קפס אוהש הז םש) רוטסינ תחפשמל הכייתשהש

 ותחפשמ ינבמ שיאש ,רבדה אוה קפס אלל אלא (ירגנוה

 יריזנ לש םמש עיגה הבש ךרדה יהוזיא ועדי אל וינכשמו

 תחפשמ יבא לש ושאר לע הילטיאו בויק יכיסנו לופוניסנטסנוק

 םיאכאל ץעויו ינלה םכח לש ומש -- ןכל םדוק דועו) םינעוצ
 יפלטל לזרב תוסרפ עבקל םהל הנומא דיש (היורט ישבוכ

 .חופמה שאב לזרבו תשוחנ ילכ עוקירו זוחישו ןוביל ,םיסוסה

 ןיב יוגה בשיתה המ לשבו ,ןאכל החפשמה יבא אב ןינמו

 ןוגכ תולאש ,םירהב וררוגתהש ותד ינב ויחא ןיב אלו םידוהיה
 םע לש ותותיחנ לשב רשפא ,השרובמ שיא ודירטה אל הלא

 לש וכופיה -- ילואו םברקב בשיתהל םהל וחינה אל םינעוצה

 -תהלמ םה ורהזנ ,םינעוצה לש ןיסחויה תלשלש תמחמ -- רבד

 םינעוצה ושחר לודג דובכ) םיטושפה םירהה ירכאב ברע
 ינב לצא גהנמ היה .תדלומה ירסח םידדונה םהיחאלו םמצעל

 .(םכותמ "ךלמ,, םהל רוחבל םג םידדונה םטבש

 תוחפנה תכאלמ תעידי ללגבש רעשל םג בורקש אלא
 רותב םמוקמ ועבק ןכל -- תולגעל םילגלג תנקתהב םתואיקבו

 שי דועו םיבשו םירבוע הב םייוצמש ךרדה ידצל בושייה

 רנכ ,םיירגנוהה םינעוצה ךרדכ ,היהש החפשמה יבאש ,חינהל
 ןיבל וכילוה יעוצקמה ושוחו תידוהיה השרובל דדנ ןנוחמ

 .ןה הסנרפל בזכא אל רוקמ תוידוהיה תונותחה לכש ,םידוהיה

 די לע שרגמ שוכרל םג ול ןתינ ,השרובב הינח תושר לבקשמ

 הככ ,שדקהה תושרב היהש עקרק חטש ,ירצונה תורבקה תיב
 .וינכש םידוהיה לרוגב ולרוג תא רוטסינ ןאוי רשק

 הביא ישגר שחר אל אוהו לארשי אנוש וב ואר אל םה

 ינע ירהש ,תיביטקייבואה הביסה התיה הריסחש תמחמ םהל

 .םרשעב וילע ולע אל הז קלחמ וינכש םידוהיהו -- היה לדו

 ,העולקו הנבל הלח לע "איצומה,, וכריבשכ דעומו תבש ימיב
 ,הז הואת לכאממ הכיתחב ותחפשמ ינב תא םג וניהש ירב

 לעמ תורונמה תרסהו םייריכה תקסה תרומת םהל ונתנש
 | .החונמה ימיב ןחלושה

 בושייה ידוהיל וכסח ,םיחבושמ םירנכ םתויהב ,וז החפשמ

 אבאה ןכש ,םהינב תונותחל ץוחה ןמ םינגנמ תאבהב םתחרט

 ינועט םיאצוי וארנשמו ,םירמז ילכ תקהל וביכרה וינב תשלשו

 הלוכ השרוב העדי ארמז ינז דועו םייתלצמו ןונטבו רונכו לבנ

 שיא וינב ריעצ .הליחתמ ,ןכל םדוק אצי המשש הנותחהש

 -יזומ ןורשכ לעב ץגש (ינלאמש) "ץאגניטס,, ,ונימי די רטיא

 .היה אילפהל חתופמ ילאק

 םיזוואה תלחלח --- הינעוצה

 םירפכה יבשוי םייוגה םיעיגמ ויה השרוב לש החרזממ

 ישוע םילעופ -- םכותבו הריכמו הינק םשל ,ידוהיה הקלחל

 ןניאש תוכאלמה תא ועציבש םינעוצ המכ םהיניבו התכאלמ

 דוחייב םירונתה תחירמ -- תחא הינעוצ ...ןהישוע תא תודבכמ

 ימ :.התיה התכאלמ ,םינפבמ הבעה טיטב -- םיחספ יברעב

 וצחרנ אלש תובאוסמ םילגר יתשב לקתנו ידוהי תיבל סנכנש

 ןהש איה הקזח -- ריואב תויולת ןמצע תושרב ןדמע זאמ

 רנ לש ורואל רונתה לש ורומיק תחייטמה הינעוצל תוכייש

 תטירמ -- הדיב הקיזחה דחוימ עוצקמ -- ביבא ישדחב .קולד

 ןיגב .םידוהיה לש םיזוורבו םיזווא לש םהיתופוג לעמ תוצונ

 השילת,,ב -- הטירמהו םהילעש תומולפהו תוצונה תריקע

 םינעתמה ףנכה ילעב לש םהיעוקעק לוקל תירזכאו "הלודג

 .וז היוג המסרפתנ היערכ ןיבמ םתאצב הידי תחת

 "ןברק,,ה תעיקתב הליחתה "םייח ילעב רעצ,, תכאלמ תא

 םיצוחל ,וללה םינכסמה ויה םיזחאנ םש .היערכ יקרפמ ןיב
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 םהיפג -- הינעמ ידי תחתמ ואציו רורד םהל אורקבו ,תבצבכ
 םהו -- םקיזחהלו טורמה םבג לע םתולעהל םיסנמ ,תוטומש
 תא -- הצונ תמיתח םהילע הרייתשנ אל .םילפונו םיפילחמ
 םימחר תסיפ אלל ,החושקה הינעוצה םהילעמ הריסה םיידע
 םהמ ןיכהל ,םיחתנה ףד לע םתולע םויבכ םימורע םנתתו הבלב
 אלמיהל םידיתע לארשי ירכו ,לוחו שדוק ימיל םימעטמ
 .םנברוחמ

 תוכוראה םהילגרב וללה תופועה םיעיספמ םירדע םירדע
 ייעגעג,, ןומזפה תא םמצעל םימזמזמו םיבברושמה םהיראוצבו
 המ וארו וטיבה :םיננולתמו םיננואתמ הנושמ המיענב עגעג
 יוא !עגעג -- ונרדה הנפ ,ונויז הנפ ,ונדוה הנפ !ונל וללוע
 --- בוחרב התואריהו הינעוצה לש האוב ידמ היהו ! וגל היה המ
 לש םהיתונורגמ עמשנ הרהזא תקעצו הקובמו הכובמ לוק
 תעדל ילבל הלהב תחירצבו תלהובמ החירבב םיצרה םיזוואה
 םיזוואל םהל עידומה דחוימ שוחב ונחנש אלא תאז ןיא -- הנא
 -- םירתסמב אובל םזרזמו םיצעימה ,ריעב הראואו הינעוצהש
 התיב לא הינעוצה בוש דע -- "םעז רובעי דע עגר טעמכ ובח,,
 תורעיו תודש ןיב ותורדקב טלובו ןכושה באוסמו חיופמה
 .םימ ילחנ לע םיקורי

 היפוסאו הינעוצה

 םוי ידמ הרפכמ התיה תדרוי םידלי תכושח הינע הינעוצ
 ןמ םינש םידדמ הירחא .תוינקל וא הדובע םשל .השרובל
 לע) הצוקשירטפו ירדנאה רתויב םיעודיה ,םייוגה לש םיטושה
 טידוהיש ,םימודקה תורצנה יחילש תומש ופפוח םהינש שאר
 ירייתשנו השרוב ייוג ןיב וללה םיליסכל הדמע אל וז תוכזו ויה
 ורמכנ וז הינע היוגו םתודליב ומתיתנ הלא םינש .(םתוליסכב
 -וטרמסמו ולכאי התפמ ,התיבל םסינכתו םיבולעה לע הימחר

 .םה םג וכלה -- םתפסאמ ךלת רשא לכ לאו םווג וסכי היט

 תא ואר ,המדאה ינפ תא גלשה תוסכב ףרוחה ישדחב
 הצוקשירטפו ירדנאה ,היוגה :תיפרע הרוצב םיכלוה השלשה
 ,ואב םשמש ,ןוילעה הקלחב .םדקדקבש לכשה תולעמ יפל --
 עספ םש -- היוגה ידעצ ועקוש וב םוקמב קוידבש ,וניחבה
 -- היה יגזגז ךוליהה םא .ינשה וירחאו ןושארה ץמואמה הנב
 תא ובישחה םהיאור לכ .תובקעה ךותל םהילגר תא ולכיש
 אלא התיה אלו -- םירענה לש תושפיטה ינמיסמ דחאל רבדה
 ךכיפל -- םהימימ לענ םעט המעט אל םלגרש ינפמ ,םתמכח
 תופכמ לקוהו גלשב ועבוט רבכש ,םתביטימ תובקעב ורחב
 ןתפמ לע םתבשוהו הכילוה םהינש תא .גלשה תנצ םהילגר

 םקיחב יאלב יעבוכ םשתו תויסנכה יתש לש הסינכה תלד
 ןיא .תוסורפ וא תוטורפ םכותל ולשלש בל תובוט תויוגו

 תיפרע הרושב םידעוצ םתשלש םואצמ ,םהרבא ינבל ךרענש
 ...המימי םימימכ

 .תיפרע הרושב םידעוצ םתשלש םואצמ ,םהרבא ינבל דרענש
 ירדנאה וליאו םתלכא שא -- לדיא 'רו לידנמ 'רו יכדרמ 'ר

 הנח ,ןנחויו ןועמש ;םימייקו םייח ,םתנמואו הצוקשירטפו
 םדוע איראמו אננא ,ןאויו ןוימיס לבא ,תובהלב ולע םירמו
 .םתוא השרוב אלמיתו םיברו םירפ םייח

 'םייא ה דחא לע ול בשוי חרזמ דצמ ,השרובל הסינכב
 דחא ,ומצע ךותב סנוכמ ,תחא לוח ןבא לע "הבישיו,בש
 ףוטע ,רעש עורפ ,שאר יולג ,םילרעה השרוב יטושמ הטוש
 רשואמ ישפט ךויח הלעמ ,הלפת תעשבכ עעונתמ תובחס

 .ונעדוימ יירדנאה ומשב זרוחה ונומזפ תא ול םהונו לשורמו
 םימה יעצב ןיב ותבש םוקמ תא ול אוה רחוב םימי חמכ ידמ
 ול םינתינה ,חספה ילכאמ םהו ושפנ תאשמ םע תודחיתהל
 םהונ-רמזמ הככו .ותארי תיב חתפ דיל םש ,םיחספ יברעב
 החמש בורמ ,רביח ומצע אוהש ,וזורח תא ירדנאה ומצעל
 יהיחתה גח,,ב תונתינה "תוטני'צאלאפ,,ל הקושת בורמו וקלחב
 : הבחר דיב םייוגה יינעל

 /יתית אחספ שדוח דועב / יירדנאה ךל בוט המ יוה,
 םש הטני'צאלפ םג / אלמית תוינמחל םיקלוק הטסירטה
 / אצו הז עלסמ םוק / ייל דחא לכ קורזי עבוכל / אצמת
 .יירדגאה ךל בוט המ יוה / ארוק ךל שוטרוב תיב יכ

 (חנ .נס) ''ח"רוות ירבד ול םירפומ ןיא יוגו,

 ןילבקמ ןיאש שייפ

 םיקאידה ינש

 הרות םידוהיה תא דמילש יוגה

 רזעילא לש ותיב דמע הסורטיקה יתב רתימ שורפו לדבומ
 םיטעמ .ס'השמ ףלוו לש ותחפשמ הררוגתה וב קיטשרעה
 דיל רקוב ידמ ףלחש דחא .ותיב ינפל ורבעש םישנאה ויה
 -כודוטרואה היסנכה שמש היה ,והפטע הקיעמ תובצעש תיבה
 -שממ םיכיסנ ,תינופצה הילטיאב ץופנ דאמ םש) המזוק תיס
 היה "ישדק ילכ,,ח וראת (הז םשב וארקנ היצנו יליצא תוחפ
 תינמורב) שמש רמולכ וג:0םט%7מ ינווי םש -- "קאיד,
 דמוצ הז ראות וא יוניכ) דמלמ ונייהד "לקסד,, הזל וארק
 .(הז עוצקמ לש וביט תא יוגל ריבסהל ידכ ,םידמלמל םג

 בותכ ינמור םוגרתב םירפסה רפס אשינ המזוק ידיב
 -וטרואה היסנכה ירמכ ידיב רייתשנ הז בתכ .יליריק בתכב
 תורסיקה ילשומ לש העפשההו רשקהמ הטילפ תשוריכ תיסקוד
 היסנכב העלגתנש תקולחמב תיניטנציב-תימורה תיחרזמה
 היגרוטילהו ןחלופה ןושל : הרשפ הגשוה 17-ה האמב תינמורה
 ידיל .יליריק -- בתכהו תינמור היהת -- תיואלס התיהש
 תאנשמ קוחרו בל בוט רמוכ שוטרוב לש ונמיי די המזוק
 ימיב ונממ ארקיו יתרסמה בתכב רפסה לגלגתנ ,לארשי
 ,ותארי תיבל םיאבה ינזאב םילהת יקרפ ,םהידיא ימיבו ןושאר
 יניטלה תא אלו יליריקה בתכה תא אל ,וריכה אלש םייוג

 זחאנ המוד רפס ,אוה ףא רחא קאיד ,סירטירהמ ורבח
 וחוכ תא םהל תוארהל םידוהיה תברק שפיחו ועורז תחת

 רצחב ורוקיבב ול תעדונ הריתי הביח ."שדוקה יבתכ,ב
 ועבצאשכ "שלאס,ה חתפ דיל היה לייטמ .ןוצרה ימיב יברה
 איבגה,, לע רפסה םעל רפסמו ךלוה היהו לאינד רפסב הצוענ
 ,םהיאיבנו םהיכלמ לעו ויתואלפנ השעמ לעו "לאינד שודקה
 ,דודו .הימחנו ארזע לע ,םהירשו הז םע ינב לש םהיטפוש
 ,רחבגה םע ינבו -- םלועה תאירב לעו "םימלספ,ה רבחמ
 תא רדסל דעונש קאידה יפמ הרות יחתנ אבחיהב "םיפטוח,
 ,םה ,םבל רתסבו יברה לש ותלפת תיבב םירופיכה םוי תורנ

 אשונה הז ןקז יוגב םיאנקמ ,ונש אלו וארק אלש ,םעה יטושפ
 םהימי ירבדמ םיקרפ םהינזא ךותל קצויו םה םרפס תא ותא
 | .םה

 בינגהל וימימ הסיג אל הז "לקסד,,ש ,רמאיי וחבשל םלוא

 ונממש רפס ותוא לש "ינשה קלחה ,מ ץמש ףא וחקל יעמושל

 םהילע עיפשהל ותעד לע הלעה אלו "ותרות,, תא באוש אוה

 שודק,,ו ויתפש לע הלתנ אל םהירופיסמ רופיס .יהשלכ העפשה
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 ,רפס עדויה םדאכ אלא ,והיפ לע תשוה אל "םהישודקמ

 .ונממ תוחפ עדויה ,רחאל ויתועידימ ריבעהל הואתמש

 הקחדנ -- שאלאסה ןתפמ לע ךורדמ ידוהי לגר התלכשמ
 יבתכב -- ונייהד ,"הרוספירקס-הטניפס,,ב ארוקה לש ולגר םג

 .ותארי תיב רשאמ רתוי הארנכ ,וכשמש ,הז תיבמ שדוקה

 סוניטנטסנוק סוליריק םיוואלסה לש "חילשה,, תיסמה הכז

 ךלמ ינפל ברה םע חוכיוב ונולשכ תובקעבש ,יקינולסמ

 לארשי תד לש ןוחצנה רתכו אוה אלו ידוהיה אצי םירזוכה

 -- םלועה תומואמ םילילא דבוע לודג םע ךופהל ושאר לע

 ,לשכנ הירזוכב -- הניכשה יפנכ תחת וסינכהלו םידוהיהל

 -- איצמהש בתכהו ריזנ ותוא חילצה היסור תוזוחמב לבא

 השרוב דעו תורהנו םירה ,םימעו תוצרא רבע יליריקה בתכה

 תא םיאנוש ויה אלש ,םיקאידה ינש לש םהידיל --  עיגה
 .םימי וכיראה תאז תוכזב ילואו -- םידוהיה םהינכש

 השרוב ידליל היצקרטא --- םיבלכ דיצ

 (םידוהיה ידיב אל לבא) הרייעב היה עודי קוסיע דוע

 וזח הז ליפשמ די חולשמ .תוצוח יבלכ לע דוצמה אוהו --

 ורבנ ויתותפשאב ,םש יכ ,"טנירפב,ש רדחה ידלי וב

 םג ךכיפלו ,עברא לע םיכלוהה הלא ןושל יצרוח וללוגתהו

 תררועמה ,הליחבמה םתכאלמב "םידבוכמ,,ה םידייצה וב וארנ
 .ויה םינעוצ ר"יפעש ,סואמו יחסו לעוג

 דעב םיציצמה ,רצימב םיבלכ לש העווז תולוק עמשיהב

 הלגע ג"ע הנותנ הבית ןימכ היושע הדיש לש לזרב יגרוס

 םבר תיב תא תוקוניתה וחנז -- היתחתמ תוקרוח הילגלגש

 ישונא אל ,םימיא הזחמ הלגתמ םהינפל .הצוחה וזפחנו

 בלכ ירחא ץורימ םיכרוע םישנא המכ וא ,שיא :בל דיערמו

 (תיראגנוהב "ןאידנופ,) "םיבלוכה,  ינפמ טלמנש ללמוא

 .לגעמ תרוצב לזרב טוח רושק ושארבו ךורא לקמ םהידיבו

 טוחה חתמנ -- ףדרנה ןברקה לש ושארב העיגפו זירז עגמ

 האלממו תדדהתמה סמחה תחירצו -- וראוצ ביבס קדהתמו

 ושקי חפה ,ןכסמה דכלנהש העידומ ,תודרח טנירפה תא

 .ץרחנ ולרוגו

 יוניכה תא םתפש לד לע תולעהל אלש ורהזוה םידליה

 ,תושרה םעטמ םהל רתוה ןכש ,רבדה םשפנב יכ ,"ןאידנופ,,

 טוח תא תולעהל םג אלא םמרחב םיבלכ דוכלל קר אל

 ימלו המ םשל ...םיבלכה ןיבל וסינכהלו דליה שאר לע לזרבה

 : קוספה לפנשמ .םידליל עדונ אל רבד לש ומעט -- ץוחנ

 הליחתה -- םנושל לע "ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו,
 ,םירצמ תוצחב ,"טנירפ,,בש םיבלכה םתואכ ,טטושל םתבשחמ

 6 םה םינעוצ םירצמה אלה) לארשי ינבל םירומיש לילב
 םיבלכה (םירצמ ןעוצ ינפל התנבנ םינש עבש | ,ןורבחו,

 םש רשא ןשוג ץראל וסנ ,םירצמ ינעוצ לש םתשרמ וטלמנש

 אל, -- חטשב םאצמיה רבד עדויי אלש ידכו לארשי ינב
 רדחה ידלי םג םיטלמנ םידחפנו םישערנ ."ונושל בלכ ץרחי
 רקפהה יבלכל תונערופה םוקמ דגנמ תויהל -- םבר תיבל
 | | .חשרוב לש

 הזבלוק

 (כ בי .שמ) י'החמש םולש יצעילו ער ישרוח בלב המרמ,

 עינאב -- השרובל עיגה תירגנוה אבצמו םויה יהיו
 אוה .הזבלוק יליסאו ומשו ברקה תוכרעממ קירע (לידנאה)

 תויולפנתהב הפצ ורבע ךרדב .לכ רסוחבו םוריעב ותיבל טלמנ
 סור-וטיפרק תוזוחמב םידוהיה יפלכ וגהנש תורקפהה ישעמבו
 1 הפיאו -- םהישעמ תא תוקחלו םהומכ תושעל ושפנ קשחתו
 .השרובב :רמוא יוה

 םידוהיה לש תונכההב אוה האור חספה ינפל םימי המכ
 הפאמ ,חיר תונתונ תוצמ אלמ לס ודיב אשונ הז :גחה ינפלש

 תעלקמ ךותב הנותנ תנצנצ -- הזו ,ןובאית הרגמ רונת

 תלוגנרת -- וזו ,ןיי תאלוממ "שאלפיורטש,, ןירוקש םירצנ

 תזפחנ ,הינשה הדיב -- ןשודמ זוואו תחאה הדיב המוטפ
 ,ולש "הילביב,,ה ירפס תא ןקוזמ ידוהי ררוואמ םש .טחושל

 דובכל תוחלצו תורעק ,תורדקו םיריס :םילכ םיפטוש ןאכו

 םישמתשמ ויה העומשה יפמש ,אבו שמשממה שודקה גחה

 ,תירצונ השא םדב ,אבצב ותוריש םוקמ ,רלסא הסיט ידוהי וב

 ןיעכ ךורעל הואת הואתה ,ול ורפיסש תולילעב רכזנשמו

 ,זב זובלו ללש לולשל -- הרטמהו םידוהיה לע אטוז םורגופ

 אצת ילואו דבאלו גורהל ,דימשהל תצק םג -- רשפא םאו

 השרובמ םידוהיה תא שרגל םדיב הלעיו אבהל הכרב הזמ

 ףא .םבר הדשוה זאמ השרוב יזחופ לש ריהזמה םמולח
 םיקיר םייוג המכל הלג ותבשחמ תמיזמ תא ןכל םדוק

 : ורמאיו וילא ונעיו ,תבשק ןזוא םלצא אצמיו והומכ םירקפומו

 | .ונוצת רשא לכל ךלנ ךתא

 תיחשמ ילכ ראשו תוברחו םיבור טוקילב וליחתה דימ

 ואצוה תופליכו םיניזרג ,המחלמהמ םחרבב םתא ואיבהש

 התיה םתכאלמ תישאר .הכלהכ הננכות תולפנתהה .םתונסחממ

 דעומ דועב -- לתוכל םינזא םלוא .ןופלטה יטוח תא קתנל

 רמשמ שארב דומעל חלשנש ינמורה רו'זימל רבדה עדונ
 םעפ שונא בל םגש ןכתייו .רדסה לע חקפל םימרדנ'גה

 ,יזכרמה ןוטלשה ןכוש םש יכ ,טגיסל רבדה עידויו ,וברקב

 ידוהי לש םדי ןאכ התיה קפס אלל .הערה אובת םרטב
 | .טגיסו השרוב

 םיינמור םילייח םיתאמ לש דודגו תובורמ תועש ורבע אל

 לידנחהמ הליבומה ךרדה ידצ ינשמ וסרפתהו השרובל עיגה

 לע תולעל שארמ העבקש העשב .םיערופל ובראיו רפכל

 תותקבו םיבורב םישומח םהשכ תויחה יצירפ וארנ ,השרוב
 בראמה םוקמל וברקתנשמ .םמכש לע םיקשו -- םימודרקבו

 ואצי םילייחהו תוא ,דודגה שארב דמעש ,למסה ןתנ --

 וללה .לארשיב תוערפ עורפל םיממוזה תא ופיקהו םהירתסממ

 ולבוה םיערופהו הנתיג הדוקפה .םקשנמ קרפתהל ווטצנ

 .הככש השרובב הרעסהו -- יאבצ טפשמל טגיסל

 הלצהה השעמ םג עקתשנ וחכתשנש םירבדה ראש ןיב

 ןוטלש ססבתהב 1946 תנשבו הרקמה רקיו .חכשנו האלפנה

 םיטסישפה תיראש תא ףוסאל הגלפמה םעטמ ואב יטסינומוקה
 ךירה תוטטומתה ימיב ,השרובמ םג עגנה תא רעבל ידכ

 ןיב הילע: ולעוהש המישרב הנהו ,וירורג םג ותאו ישילשה
 לש ומש םג עיפומ ןודזה תכלממ תא רבעב ותרישש תומשה

 היהש קיטשרעה לקנעי .וקסרטימיד לש ומש ,הז רשי םדא
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 לע דיעהלו ,דחפ אלל ,ריהצהל ןיההו זוע שבל ,דמעמ ותואב

 םתואב חיכוהש שונא תולדגו שפנ תוריסמו הלצהה השעמ

 תוכיפשו עשפ השעמ עגמ וחור זועו ותונריעב אוהש ,םימיה

 -- ץמואבו בל םותב הנתינש ,לקנעי לש ותודע .םייקנ ימד

 הקיחמ-וקו המישרה לע דיקפה לש וטע ןרופצ תא הריבעה

 .ותיבל חלושיו וקסרטימיד לש ומש לע חתמנ

 רטכורפ םחנמ תסריג

 המחלמהש םימיב ליחתה ,רטכורפ םחנמ רמוא -- אבא

 לשב השרוב לע זא הפחיר הרומח הנכס .התכאלמ תא המייס
 יצקשמ ץגש דחא לוועמ לש וחומב התלעש תעשפג הבשחמ

 יִליסו הזבלוק ,הז הקיר .םידוהיב עורפל הקשח ושפנש השרוב

 וחוכ תא תוסנל טילחהו ברקה הדשמ קרע ,הצמשל ומש

 ולבסש בערה תמחמ לדה םרשבל רועה ידופצ ,םידוהיב

 ץקש ןתנ םדיבש טעמה לעו ,המחלמה תונשב םששורתהב

 .ויניע תא הז םמושמ
 ינפמ לשומה תא ריהזהו טגיסל הלעו םקש הז היה אבא

 ףדונ יטסינומוק-ימשיטנא חירש ,אובל תשחרתמה תוממוקתה

 לש יטסינומוקה רוריטה תא הז סמוח יוג ךרכ ךורכ : הנמיה
 אבש יטרוה לש ימשיטנאה ןבלה רוריטב | ,ןהוק-הלב
 -- םהינש תא תוקחל ובלב ןודז תבשחמ הסנכנ ,ויתובקעב
 ידוהיב תירזכאה ותמיזמ תא עצבל ץופחיו ,"רוחשהו םודאה,,

 ועיגה ןעמשו ולש ןווא תובשחמ ריתסה אל רזהו ליאוה .ורפכ

 טגיסל ועידוהו וזרדזה ,הולשב בשיל ושקיבש ,םידוהיה ינזאל

 יכ ,הערה ינפ תא םדקל םינמורה תונוטלשה תא וליהבהו

 .םהינפ דגנ הער
 .בראמ והנחמלו ול ומישיו םילייח תגולפ החלשנ

 ,הזובלוק עצפנ ,םיערופהו םילייחה ןיב הצרפש תושגנתהב

 .ויעצפמ תמ םש -- טגיסב אלכל רבעוהו רסאנו ספתנ

 וילא בנוגש ,ומש וקסרטימוד הירמרדנ'זהמ ןרס בוטל רכזיי
 רשיה ובלו םידוהיה לע תולפנתהל תעשורמה הנוכתהמ ץמש
 רבד תא תולגל והועינה רדסה תרימש לע דקפומכ ודמעמו

 .המיזמה

 "החמת ה

 ''...סלמעב -- 'הל תמחלמ,

 םיימעפ הידוהי ינזאב השרובב הארקוה "רוכז,, תשרפ
 -- ג''כהיבב םתבש םירחאמה ,תולפתה תא םיבבחמהו הנשב

 ."ונילע,, ירחאש "תוריכזה שש,, םע הורמא השעמה ימי תששב
 :קלמע לש ורכז תייחמ רבדב הרותה וצ תא ועמש בטיה

 קוספ השרובב ומייק םולכ -- "קלמע רכז תא ה ח מ ת החמ,

 קלמע ידיב םש וקיזחה דוע -- ךפהלו ,אלש רבתסמ -- ! הז
 ועמש -- !עמשמ יאמ -- "החמת,ב וכמתו םיעדויב
 התרבחמ הנטק תחא ,תונטק תויונח ויה השרובב :ההרפסאו
 הלודג תחא תונח הז ללכמ האצי .תידוהי תולעבב ןלוכו
 אלש רבד היה אל .םיגוסה לכמ תורוחס הב ויה תויוצמש
 -- םידוהיל השודק ישימשתל טרפ וו תונחב ותונקל ואצמ

 הדיחיה תונחה .היה ידוהי אל תונחה לעבש רבד לש ומעטו

 .תידוהיה השרובב יוג לש

 תולודג תויונח םידוהי תצקמל םגש רמאיהל תמאה הנתינ

 לכו תויונחב התיה הכורב השרוב ירהש ,ויה הרוחס תועופש
 בוחרל תלד תבצה ,םייקש הנושארה הוצמה ,הב תיב הנובה
 יטירפ וניתמה רבכ ,חתפה ןימימ הזוזמה תעיבקבו ,התיה
 לש ןבור .םינוקל -- היפדמ לע ,דיל דימ םירבועה ,הרוחס
 הריקסב תרקסנ התיה ןהלש איטמגרפה לכ ,וללה תויונחה
 .ויה םינוק םיאלמ הרוחס ישודג רכממ-יתב -- ןטועימו תחא

 ותונח -- ןוילעה קלחב :השולש לע םדימענ -- םצמטצנ םא
 ואלמתנ םוקמה תורצ תאפמש ,ר"ההחלמ דע ןייטש ףלוו לש
 לע עדי אל וילעב םגש ,תורוחס הילעהו ףתרמהו רצחה

 ותונחב היה הפכב לשומ ץיבובייל המלש -- זכרמב ;םמויק

 קלחב ;התוער ינפמ השא תוקחדנ היתורוחסש ,החוורמה
 תואיקבש תוברה ויתונב לכ תא -- רפייל קחצי -- ןותחתה

 .ותונחב קיסעה ,ויה רחסמב
 ורמא לודג ללכ זוטעמתנ המל -- ויה תואלמש רחאמ

 התלכ ,הרוחסב תונחה האלמ -- תונבב תיבה אלמ :השרובב

 האבשמ יכ ,םיפדמה לעמ הרוחסה התלכ -- תיבהמ תבה לגר
 ףסכש ,תונחב הראמה החלתשנ -- תבה"יאושינב תיבל הכרב

 .ומימשה תואבטצאהו ,הנותחלו איִנודנל אצוה הרוחסה תרומת
 ,והוששור (לזמ יונישו) םוקמ יוניש ,ס'השמ ףלוו ןושארה
 -- ישילשהו ותלדלד ותיב תפירש ,ץיבובייל המלש -- ינשה

 הפיה הז ללכ .קיר ילככ והוגיצה ויתונב יאושנ ,רפייל קחצי
 לש ודיב טקננ אל השרובב םידוהיה תויונח תורשע יבגל

 ויתונבו והוכחיל אל תופירש ,והלדלד אל םוקמ יוניש :יוגה

 הלודגה ותונחו -- ןהלשמ ךרדב ןמצע תא ואישה (ויה םא)

 .גשגשמו חפתו הלוע ןהיבא לש
 ,השרוב לש היתוחור עברא לכמ םייוג לידבהלו ,םידוהיו

 םירושיכש ,חלוממה רוטוטמגרפה תיבל םיסנכנו םיאצוי

 ! הז זירז יוג והימ .ותוא םיוולמ םיקהבומ םיילאיצרמוק

 : הנעממ היה עונמש השרובב ידוהי היה אל -- !אב ןיינמ
 ינודא ינבמ ,ירגנוה אלו םיקיתוה םיבשותה ינבמ ינמור אל
 םעמו הקוחר ץראמ ,םהילא עיגה םיקחרממ אלא ,םוקמה

 ענמת ןב קלמע דע תכשמנ ולש ןיסחויה תלשלשש זעול
 הז רז רחוס סנכנשמ .עשרה ושע ןב זפילא לש ושגליפ

 םע ותוא לש וערזמ אוהש ותא הסנכנ תרוסמ -- השרובל
 אוהש תוארל היה ןתיג וישעמ יפלש ,םייוג תישאר ,לבנ

 בנזיו ךרדב לארשי תא הרק,ש עשר ותוא לש וינב-ינבמ

 ."...םילשחנה לכ וב

 "ץצוק ןב ץצוק,,כ ץציקו בניז השרובל ואוב םוימ

 םישלחה םינונחה םהו -- םילשחנה לכ לש םתסנרפב
 הדיחיה םתמקנ .םהינוק וטעמתנ םהיתורוחס טועימבש

 ול יוניכו םש תניתנ התיה הז לשנמ-בנזמ דגנ םתמחלמו

 חקלנ קוספהמ -- יוניכהו (השרוב ינב םיחמומ ויה ךכב)

 ןעמל -- "החמת,, רמולכ ,עכמית :לארשיב ומש ארקיו
 דחא סלסוי סחניפ לש ותיבב תנכוש ותונחש הז ינונחש תעד
 התוויצש םייוגהמ  יוג אוה ,השרוב ק"קד הלהקה ישארמ

 םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמת-החמ, | :הרותה םהילע

 לע וריהזהו ורזח יכ וחכש אל תמאב -- "!חכשת אל --
 : םכותב בשויה הז ונבב הומייקו וינבו קלמע תייחמ לש הוצמה

 - ?הז תינק ןכיה !"החמת,,ל הל םוק -- ? התא רבד רסחה

 יציב (דגנ םס) דע םימאר ינרקמ .התמת ה לצא 1ןכיה
 החמתהו םינוק םידוהיה .החמתה לש ותונחב םייוצמ םינכ
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 טולשל םינמורה תסינכ ירחא םימיה דחאבש דע ,החמנ וניא
 ןיאו החמת ןיאו הלעננ התונחו החמתה םלענ -- השרובב
 .השרובב קלמעל רכז

 יפמ האצי האיגשש ,םוקמה תא ותאצב ורמא רבד יעדוי

 םרפכב ררוגתהש רשכומה יאנוטיסה תא םתונכב השרוב ינב
 םעל ןב םא יכ ,קלמע ערזמ היה אל ללכב ןכש ,הז םשב

 הלגש ינמראה םעה אוה םהומכ דנו ענ ,טרוממו ךשוממ

 הלבקתנ אל ךכיפל .םיסוש ןיב הקלחתנ וצראו ותדלוממ

 ול ולפטש םשה דגנ "החמ,, אל םגו החמנ אל אוה :םתלפת

 םע לושמבש ונדמל ונכרד יפל ונחנא .ומעב ןווע אל לע

 תא רזפל ליחתה -- הינמרא לע םיכרותה םהו םילאעמשיה

 לע םג ונוטלש תא ושרפבו ,וישוביכ תוצראב היבשות
 דחא אוה החמתהו השרובל םג םהמ דחא עיגה -- הירגנוה

 תאזכ תיגולונתא תועט ידיל השרובל ועיגה דציכ .םהינבמ

 .הנורתפל הכחמ הניאש הייעב איה

 הידוהיה ותשאו יוגה רינוטולפ

 (דל זכ .רב) "...הלודג הקעצ קעצויו ...ושע עומשב,

 םינטק םיאטח .השרובב ורסח אל םינמור,,ו "תובהא,, םג

 המו -- םילודג רתוי "םישנע,,ב םימויאו םילודג "םיעשר,ו

 םלוא .לוכל הסנרפל ילוא ,טרפ -- וז תרעזמ הרייעב היה אל

 וליפא וב העגנ אל םתבשחמו םבל לע ולעה אל דחא רבד
 ךכל .ל"ר ,תבורעת יאושינ -- אוהו -- םירוהרהה הצקב

 ,הזמ ועמש אלש םושמ םא -- וב תוגהלמ הז ןויער לטינש
 השעמכ והוכירעהש תמחמ וא ,לארשיב תאזכ היעב שיש

 ושענ אל םגו) !ידו -- ונמוקמב ןכ השעיי אל -- דואמ ארונ

 | .(השרובב

 ינבמ םיברש ,ארזע רפס לש תוירכנה םישנה רמאת

 ארזע רפס ירבד הכ אלה ,םתא ןולעהו םתיבל ןוסינכה הילעה

 .זע) "םינב ומישיו ...תוירכנ םישנ ואשנ הלא לכ,, :ופוסב

 םהילע םירפסמש םישעמב העיד ווחיש םה ימ -- (דמ י
 ,ארזעב ץיצה ללכב ימו .(עבראווירשע) "העבראו םירשע,ב

 םירבד רפוסמ הידידי המלש לע אלה -- ןכ םאש + השרובב

 ןאכל םג םאה ,ארקמ לש וטושפכ םתוא שרפנ םא ,םיארונ

 קסע ןיא ונל ,םירחאל רוריבה תא ריאשנ !ונפא תא ץעננ

 .ונתעידימו ונלכשמ הלעמל םהש ,תורתסנב

 שרופמב רמאנש ,יכדרמ דוד ,ליחיבא תב ,רתסא :רמאת

 תיב לא ,שורושחא ךלמה לא רתסא חקלתו ..,, :הילע
 הנממ ,(ךיראתה לע י"שרב 'יעו "...תבט שדוח אוה ותוכלמ

 ,הכלמה רתסא תאז התיה אלה -- תישאר ,היאר איבהל ןיא

 הכלה קספלו וניתוצעל הקוקז הניאו התיה האיבנ תינש

 שורושחאל האב אל רתסא -- ללכב -- תישילשו ,ונלש

 הקנו רקיעה תא חיננ העש יפל .תקרקרי תידש וזיא םא יכ

 .לפטה תא

 תדרב ,םיטהולה ץיקה ימימ ,דחא ריהב םויב ,הנהו

 םינטקה ,השרוב לש היתונבו הינבו םיברע ןיב תועשב ודוקי
 וא לספסה לע ,ותיב ינפל שיא-שיא םיבשוי ,םילודגה םע

 הרצה הפוקסאה לע ימ ,י'הפסירפ,, ןירוקש תיבה תרותית לע
 תלד ןתפמ לע ימ ,(ז"עלב "הרטאש) הבחרה הרדסכאב ימו
 דצה ."לקירב,, םירוקש תיבל הסינכה רשג לע ימו ותונח

 טולקל הנכומו הבושקו היורכ םנזא ,םלוכש -- םהינבש הושה

 ינש םוי לכ תועמשנ ןניאש תושדחהמ השדח ןימ הכותל
 ןוועל תאז בושחי אל םשהש) תוליכר וליפא אהתש ;ישימחו

 .העמשנו אובתש דבלבו (ונל

 תועומש יאמצ לש םתלפת ,תוכז וזיאב עדונ אל -- הנהו
 -- אשירהש השדח ,השרוב תוצוחב החליפ השדחו הלבקתנ

 רינוטולפ :חבש-אפיסהו תונג -- אתעיצמה ,דחפו התמיא

 ול לוקו ,ףוצרפ רומחו םינפ ץומח ,שדח (הירמרדנ'גה תארי)
 הבועמ םפש ,לקוי לע ריאמ-אדיאמ ,המרב עמשנו דורצ

 לע תותובעה ויתובגו הלעמ יפלכ םילועו םידדחתמ ויתוצקש

 ,הרבעו ףעז -- ולוכ לכו הטמ יפלכ תוטומ תומעוז םיניע גוז

 הז רטוז ןיצק לש ויפעפע תובוראב תואורה .המיאו םער

 תועבות -- אלוכ לע טילשו לשומ ,לודג רש אוה השרובבש
 ןיע שיש הרורב העידיו קדצו רשוי ,תיחרזא תעמשמו רדס

 | | = .תעמוש ןזואו האור
 תדמ ןהיבג לע רתככ ,הלוע ,תוערהו תובוטה ,ויתודמ לע

 אצוי וניאו הלודג הדמב אוה אבוס -- רמולכ ,תורכישה

 תיחולצ ונורגל קירה םרט ותיב חתפמ תיתכלממה ותוחילשל
 ארקנה ףירחה עודיה ש"ייה אוה ,תחבושמה הקלירוהה ןמ

 יישילש,, ינש דועב ודדרלו וגזמל רשפאש : ונייהד) "שילש ,

 הז אל .ןייה תופרשמ יתבב קפומה הריכמל ואיצוהלו םימ

 םילחאמש "ןטייצראי,,ו "שודיק,,ל םידוהיל רכמנה ןיפנורבה

 תודיחיב וא אתווצב םתבשב םייוגל ש"כ ,"םייחל,, וילע

 הבורמ המכ יפ םימה זוחא םהינפלש הקשמבש הגיזמה תיבב

 תעשב הרבס הלעהש אבוס יוגב השעמו) .ש"ייה תומכמ

 גלפבש םימה םעטמ הנוש וניא וסוכבש ש"ייה םעטש ,האימגה

 תא גוזמל גזומה םידקהש רבתסה ...ותיב יתכריב לתפתמה
 -- ירטה רינוטולפה .(ש"ייה תא םהילע ףיסוהל חכשו םימה

 אובת םרט /  הנושאר האימג : היה ןותנ וינש ןיב "רטמוניו,,ה

 הקלירוה איה תאז םא /  הנוכנ ול הדיגה /  הנורגה

 ./ הנוילע

 וכוליה ךרדבש ןייה יתבל רוסל הז קוח רמוש היה גהונ

 היה השקש ןבוי וילאמ .םילייח ריבגהלו המצע ףסוה ןעמל

 -- "םנחת אלו, לש שרופמ ואל לע דיפקהל גזומה ידוהיל

 סנכנ :ובושב והשעמ ךכ ,ותאצב והשעמכ ...םנחב ןתת אל

 ,וחוכ זוזעב חרוצ ("ברה תורקדמכ,,) הטובו אצוי ,התושו

 תוורע ולצא ותולגב וכרדב עלקנה תא דורצה ונורגמ דבכמ

 היהו .םהמ השרוב התקונ אל םלועמ -- "םיאטח,ה .רבד

 םידוהיה דחא לע הקזח ,היתוצוחב שעוג דורצה ולוק שיהב

 תא תגפוסש איה ףוזנה לש ונזאו -- יתלקלקב ספתנש

 תולוקה -- הפיזנה ירחא ירהש ,ונזא קר לבא ,"'םיעברא,,ה

 רזוח טקשהו ורבעל שיא םינופ רעגנהו רעוגהו ,ןולדחי

 :המלשלש המכחה קוספ רבע הזמ יא) .השרוב תובוחרל

 - 6 זי .שמ) "האמ ליסכ תוכהמ -- ןיבמב הרעג תחת,

 לוליח,, היה ,רתויב לודגה "אטח,ה םלוא (? הז סג רטושל

 ילשומ ,םייוגה לש םתבש ,ןושאר םוי אוה ,"החונמה םוי

 םוי ,ןודאה םוי -- "הקינימוד,ה התיה תכשומ ץראה
 תועקבה יקמעבו םירהה ינורדמב םירוזפה םייוגה תא ,ןושאר

 .ויה םייונב םהלש האריה-יתב םשש השרובב םסנכלו
 ןיב םג דקרמ ליחתה ,םידוהיל אעמק ןטשה חינהב היהו

 םידוהיה תויונחב תוינק ךורעל :הריבע רבדל םאישהו םייוגה

 םייוגה ויה םיאב ךכיפל (? רוכמי אלש --- ידוהיה השעי המו)
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 םיבנגתמ ,םידוהיה לש םהיתויונחל םתארי-תיבמ םתאצב

 םתבש, תא םש םישועו ןיע תיארמל הלוענה תלדה דעבמ

 הילע חיגשמו רימחמה רטושה לש החוקפה וניע דגנ -- "לוח

 לכל וידוקפ תייולב רובעל היה גהונ ךכ םשל .ללוחת אלש

 ותוארב היהו תויונחה תותלד רבעל טבמ ףיעהלו בוחרה ךרוא

 ונפ תא בסמ היה -- הריצ לע בוסל הליחתמ תלד ףנכ

 ותחגשה תחת ןושאר םויב הריכמהש ,אצמנ .הנממ הריסהו

 עמשיהב ותעבנ אל הנוקה םגו רכומה םג ןכל .הלהנתה

 ,ץוחה ןמ האבו תדהדהתמ הליהבמהו הדורצה ותחירצ

 ןכיה לע ימע ינבל םכתורוחס תא םידוהי ורכמ :השוריפש

 יבא טולב ינא עבשנ ,םכל הנואת אל הער -- -תעגמ םדיש
 .יבא יבא םודא אוה ,ושע ינכש באומו ןומע

 -- ןמורש םייפנכ הל העומשה תושעב םינש רפסמ רובעכ

 ,םינמורה טפשמכ) רחאב ףלחתהל דמוע ןודאה לש ומש אוה

 השרוב ידוהי םידיתע (םידוהיה םע הריתי תודדיתה ששחמ

 ותראשה ןעמל לדתשהל ויה וליפא םינכומו םיגאוד תויהל

 -- הוצמו דקופה ולוק דבלמש :אוה טושפ םעטהו ,םוקמב

 .היה םידוהיל ליעומ וליפאו חונו בוט םדא

 הידוהיה ותשאו רוכש יוג

 השרובב תבורעת יאושינ

 אל רוחב .השרובב ומייקתנ אל -- ארמימכ הלאכ ןיאושינ

 "זוסא, ותעד לע הלעה אל שיאו הסקישב ושפנ הקשח
 יאשרוב לש וחומב התלע לארשיב תאזכ הבשחמ) הזכ יתחפשמ

 היה דואמ : תוטשפב אטבתהש רתויב חקיפ אל ,לארשיב רגה

 (יל רפוס ךכ -- הצקישב ןיחוקיל תושעלו הינמרגל עוסנל הצור

 ויטרפ לכ לע ושע אוה ,ץוחה ןמ הידוהי יוג שיא איבה השרובל
 הרריגש תקדצ שממ ,הרשכ הידוהי איהו ולש אבסכ "התוש,

 םועזו םפושמה ,חצמה רומחו םינפה רוכש רספטה תא הברקו
 יוג יצח היה ותיב :םהילע ותבביח טעמכו םידוהיל ,םייניעה

 .הייתד לארשי תב ,התיה הידוהי השא ,ותיער -- ידוהי יצחו

 תרהט לע -- החבטמו ,ןהב הבייחתנ השאהש תווצמ תרמוש

 וניבא םהרבא לש ותירבב הסינכה הנב תא .להנתה תורשכה
 תיבמ תורשכה גהנמכ הגהנתה איהו "רדח,,ב ךנחתהל ותרסמו
 | .בקעי

 ןיבל הניב וצצח אל השאר תורעש וליפאש ויה םירמוא
 ךודישב ועצעטצה אל דחוימב ."הלעב ל השא םירהטמה םימה

 ןינע ןתנש אלא ,השרובב וב ורקיתה אלו הזה רזומה

 ותליחתב וארש ויה .רדבתהלו וב תונעל םירודיב יללושמל
 ואצמ ןיכומסו טול לש ותורכיש םושמ הקשמה ירחא טוהלב

 -כיש תמחמ ולשכנ ויתונב יתש -- םהרבא לש ויחא]ז ב :רבדל
 התיה הכומס ריעש וצראש -- ושע לש ונב-ןבו ןהיבא לש ותור

 וא) הלפנ לארשי ערזמ השא -- רעוצב טול לש ותרעמל

 םנמאש ,תורכיש .תמחמ כ"ג ילואו ותשרב (הדכלנ וא הסנכנ

 .ןומע ינב יבא לש ותורכישל העיגה אל
 תשא הליצהש ומש השרובו הבוטל רפכ ותוא רכזיי ,םרב

 ,םרג םוקמהש ךל עדת .הרומג האמוטמו העימטמ .תילארשי
 הנטק ריע ,הבישיוב עקתשמ הז רינוטולפה היה ילמלא ,ןכש

 רכזנה קוספה לע הב גולדל רשפאו ,םינושו םיבר .הב הידוהיו
 ןיא םש ."םיקידצ םלוכ ךמעו,, -- "תובא יקרפ,, לש המדקהב

 .."הלכה םע, אלא -- "הלכה ינפל ןידקרמ דציכ,, םיסרוג

 ירהש ,ינתק וז ףא -- וז אל -- "הלכה םע,,ו) תחפטמ ילבו

 םג ."תובורעת, םהב םידקורו הב םיכרענ קשח יפשנ םג
 ואריי אלש םהל בטומש תוארמ הלעמה ,ריעב עבקנ עוג-יאר

 אלו רשפא -- וז הבישיוב .לוגיפ תובשחמ וררועיו ואריישמ
 ירחא תררגנ התיהו ללכ רינוטולפה לש ותשא תא םיריכמ ויה

 .הלעב ישעמ

 םייוג ןיב הב התיה העולב ,טגיס :רמול ךירצ ןיאו

 תא ןתילמ התיה הרוטפו םידוהיה לש הלא לע הלע םרפסמש

 םידוהי ןיב ,הב רדהש ,השרובב ןכ ןיאש המ .המצע לע ןידה

 ו"ח -- ךדיאמ .ויכרד םירפוסו וידעצ םירמושה ,יורש אוה

 .םיבוטה הישעמב קפקפנו לארשי תב לע זעל איצונש ונל

 הז ןיאה) היה יוג -- התעבו התיה תידוהי השא -- השאה
 .(! 1 ונעזעזל קיפסמ

 אל ידוהי םלועמש השרוב ידוהיל םהל בשחיי הקדצל

 ..."סוניגורדנא,, גוז ןימ ,וז הנושמ הירב לש הביט לע לאש

 אובל ךעינה המ :הולאשלו ןמור יפלכ וינפ זעה אל שיא

 ומתח :הלאשל ןיהה אל שיא .בקעי לש וערזב קבדלו

 ידלי .הזה סגה אבוסה ירחא תכלהש ךמע ינבב םירענה

 לרע אבא לש ונב ,םרבח יפלכ םהיפ יחתפ וחתפ אל רדחה

 והומירחה אלו וב ולזלו אלש רמאיי םחבשל .תידוהי םאו

 ועדי אלש ,ויבא תיב דמעמ תמחמ םא ,םהיקחשמל והופריצו

 ברקל הדמה םבלב התיה העובטש ינפמ םא ,ול ןוימד אוצמל

 דלי היה רג ןימ ירהש ,םירגל סחיב הרומאה קחרל אלו

 ןכש היה רבד לכל ידוהי ,ןידה דצמש ףא) םהיניעב הז

 העיגה םרט דוע וז הכלהש ןבומכו -- הידוהי םאל דלונ
 .םיקדרדה תעידיל

 האב םתונרקסו ושחינ שחנ -- ולאש אל לואש םא לבא
 תוליכרה האב ןושאר רוקממ עדימה תקפה םוקמב .האולימ לע

 ,היתונכש םישנה הלא ויה ר"יפע .המוקמ תא הספתו
 וז :רוצעמ ןתינ אל ןנוימדלו "הצירפ,ב ליכר וכליהש

 .וירחא הכלהו ל"ר ,ץגשל החתפתנש הפי הרענ לע תרפסמ

 םאו רחסמב םא ,שיב קסעב ךבתסנ היבאש -- תרסומ וז

 רבדב היה הכורכ תושפנ תנכסש ,ב"ויכו הבינג יצפח תיינקב

 םתב תא ול ונתיש שרופמ יאנתב וליצה הז רעוס םראדנ'גו

 - - - וכו "...רסוב ולכא תובא,, הב םייקתנ הז יפל .השאל

 ןיאושנל הנוצרמ הבדנתה ותב ,הדות תואכש םירבוס שי

 אוה רכש המ והולאש םירוההש תעבוק תרחא הסריג .וללה

 .ריחמה תא בקנש אוהו ולש שונא יללעמ לע הרומתכ שקבמ
 ,ןמור ,אוהו רהוסה תיבב בשי רבכ היבאש תעבומ תרחא העד

 -- הכ םאו הכ םא .ונממ טלמיהל ודיב עייס רהוסה וב היהש

 ,םהיניב הנתוה וא ,התנתה יאנתש ,אלא ןברקה התיה ,איה
 .םירופיסה רפסמ ןכ תולכורה רפסמכ .התודהיב ראשית איהש

 ,הז ברועמ גוזל תיארחא המצע תא התאר אל השרובו ליאוה
 ,םהב קלח ןיא הלו -- ומלצבו ותומדב ץוחה ןמ הילא אבש
 | .םהב תוגהלמ וקיספה

 לכ תאז העפותב תוארל ולדחיו םילק םימי ואצי אל

 שיש הרקמ ,ןכש לכ אל -- תיתרבחו תירסומ אלו תיתד היעב

 דציכ :ןוגכ ,תוהימתהו תואילפה םוקמ תא .וילע רעטצהל

 תובוט תודמו רסומש ,יתרוסמ ידוהי תיבב הלדגש השא הלוכי
 הגרד לעב וליפא הז אהיו ,יוג םא תויחל וילתכ ןיב ופחיר
 תחא הפיפכב ומע רודלו הרכשל התושו םשוגמ ,הררשב
 לע חדבתהל וליחתה ,הז ןיממ תולאש דימעהל םוקמב --
 םהמ ,ןושלה יכורא יתפש לע ולע םירחא םירופיסו םנובשח
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 וניא ,"תקדצ,,ה ותשא איהש ? דציכ יאנגל .חבשל םהמו יאנגל
 ,"ץורש,,הו הלעבמ רתוי איה לארשי תאגושו הלעבמ תלפונ

 'וכו ץעה ןמ הפי וניאש ירפ אוה םתבהא עטנ ,ןבה רמולכ

 ? דציכ -- חבשל .הנוימדבו היפבש החכ יפל השא-השא .'וכו
 התושעב איה תיתימא תקדצש ופיסוה דועו ליעל ןנירמאדכ

 ירפ -- המע ינב לע הלקהש הלעב דיו םיבר הקדצ ישעמ
 .איה התעפשה

 הדצמ הינידב תינדפק הרימש לע תורפסמ ויה םישנ

 לצב האוב תע לכב הדי תמורת תא התיה תחבשמ תינלבהו

 השיגהו ןחלושה הצקב הלעב תא הבישוה תותבשב ...התרוק

 הכסנ וילע ךריב דליהש שודיקה ןיי .תבשה ילכאממ ול
 .תוסוכה רתי ןיב הבברע אלו ומצעל ןיכהש וסוכ ךותל
 ץהרתהש ירחא ,חספ ברעב רינוטולפה תא תוארל היה ןיינעמ

 הגיזמה תיבל ונב תא הולמ אוהשכ ,גחה דובכל ,הוקמב לבטו

 דליה היה ךלהמ :רדסה לילל חספ לש ןייה תא םשמ איבהל

 קובח ןיי אלמ שקה ףוטע וקובקבו בוחרה לש דחאה ודצב

 לגרל תודודמ ול דעוצ ,םיצוחרה וידמב ,ויבאש העשב ,וידיב

 "ךסניו ץימחי, אלש ידכ ,בוחרה לש ינשה ודצב -- ונב
 הרקמבו ונב לע חיגשהל ידכ תאזו ,ויניע הארמב ןייה תא

 השמ-ריאמ לש ונב .הרזע קיעזהל וא שיחהל -- ךרוצה

 גתה דובכל וילכ תאו תיבה תא רישכהל הילא ןמזוה סקיציא

 הכלהכ תוישוקה תא לאש ןבה .רדסה תא םהל ךרעש םג אוהו

 רדסמל הנפ אבאל םוקמבש אלא ,"רדח,ב ןדמלש יפכו

 אציו םויה יהיו .ןהילע תובושתה תא לביק ונממו ויתולאשב

 ולוק םג םלאנו הנממ םלענו השרוב תא ותיבו אוה ,ןמור

 סנכנ .ותאצב ועדי אל ןכ ואובב ועדי אלש םשכ  .דורצה
 העפות התיה הדיח .יאשחב אציו תולוק ילוקב טלשו יאשחב
 .הדיחל יהתו השרובב הרזומ

 םידוהיה בוחרב תינמור היול

 (טכ בל .חי) /'רוב ודרוי תאו ובכשי םילרע תא המה,

 ורצחל לופילו םימיהמ םויב טטומתהל דיתע) לדייא רה

 תולבוגה תונינילפה דע שיבכהמ ךשמנ ,("לודגה,, ףלוו לש

 וקלח םלוא .הזמ רבעמ ףאו (תימורדה היצילג) ןילופ םע

 תמדא ,םיימורדה ויתודרומ .ץיבוקרמ שריהל ךיתשה ינופצה

 ישודג םינגה םה םתוירופל תודע ודבוע אלש םה החלפ

 ירוחא תא ווראיפש םהינימל םיחרפהו תוריפה ,תוקריה

 םה לדייא לצא .ןוילעה קלחב םירגה םידוהיה לש םהיתב

 יכבס החמיצו ןינב ינבא הקפיסש םישרט תמדא םקלחב

 ירחאש ירפ תרוצב םהמ ,םיינרקוד חיש תונבו םינושמקו ארפ

 חרזמ דצל רהה תיצחמ .תרפרפל ויה םיבוט הליכאל םתרשכה

 .הכייתשה ץיבולדנמ ביילדםהרבא לש

 םידוהיה ןיב םתבש -- םתארי-יתב

 בורבכ ,השרוב לש הזכרמב ונבנ םינושארה האריה-יתב
 םיפקומ םנמא .םידוהיה יתב ןיב ונייהד ,םיטפרפקה יבושי

 לוק תלומה לבא ,םיסדרפו םינג תמוחב "םהיתואמוט,, ויה
 רזומ שגרו תרתוסמ המיא םהילע התרשה םינומעפה תמיעפ

 םגו היסנכה ינכש ,םידוהיה עומשב תומצעה תיצמתל רדחוה

 וללה תולוקה ידה תא ,םהידיאו ןושאר םויב הנממ םיקוחרה

 ךירצ ןיא -- םידוהיל דחי םג םימעה ינשל ויה םימיענ יתלב

 רזגנ ךכש םשפנב ומדיו ולש תא השע לגרההש אלא .םעט

 ויצע תא ושע תושע זאמ דוע תויהל ,תמשבו תידוהי ,תויתחה
 ,הרז תרוטק םלהא תא ואלימ םתיבב םמיקהו וילילאל וינבאו
 םהיתולכ יתשו םיקדצה הקברו ונבא קחצי ימימ דוע תיבב
 ...תוארמ הניהכתו הנשע ינפמ ודמע אל קחצי לש ויניעש דע

 היה השק יכ םלבלביו דואמ םהל קיצה דחא סכט םלוא

 יוניכב "רגפ,, -- היולהה) הרובקה סכט אוה -- וילא ןיכסהל

 רה,, יתכריב ,ןוילעה קלחב םהל תורבק תיב יכ ,(םידוהיה

 -- ץע עוקת םירבקל השדקוהש העבגה ילגרל ,םש ."לדייא

 םיצוק רז רוטע שארב ,תרצנמ שיאה ,וילע יולתה לש ובלצ

 ,םלוע לש ורעצ עיבמ םיטמקה שורח וינפו ודצ לע הטומ
 םייוגהש אלא ,תיגולוריטרמה תרוסמה בטימ יפל הנועמ ףוצרפ

 -- השרובמ הלאכ ,הנוע םידוהיה י"ע םחישמש בטיה םיעדוי

 : תואיצמל העומשה תא םולהל דציכ לבא ...םמצע םיאשרובהו
 חרוטה ,השרובבש הז חונו טקשו בוט ידוהי -- רשפא יכו

 הגילממ והומכ לכואו וינבלו ותשאל םחל איבהל ידכ תושק

 םינפ ריאמ ידוהי -- םתא םירשימב ךלהתמו ,עובשה תומי בור

 אהי ,והומכ ,וינב תא הכמ וניאו ותשא לע די םירה אלש ,הז

 ותונעל ידכ םילילא דבוע ידיל ורסמלו ויחא לע םוקל לגוסמ

 ינשש םהיניבש הושה דצה !םנמואה ,ךכ רחא םייח ובלצלו

 הזל ,םברקב םיאב דערו הארי ,בלצה ינפל םרבעב םימעה ינב

 היומסו תרתוסמ הדער -- הזלו "ותארי,  ינפמ הארי --

 -נטטנוק הארמב והאר זאמ בלצה וב עקישש ,ומדב תעקושמ

 הלעו וינפל ויבוא תא עינכמו והנחמ ינפל דעוצ לודגה סוניט
 .םידוהיה ייחל הנושאר דריו םימעב לושמל

 ,וללהמו וחבשמ דחאה ,תולממ ללמב םהינש יתפש

 שוטרוב ךולהב זא .וב אלמ קוספ םייקמ -- ינשה וליאו

 תכולהתה שארב ,םולכ םידוהיה דגנ ול ןיאש בוטה חלגה
 "טנירפ,ה ךרד הז םא ,"סאג-סיבר,בש ותארי תיבמ תרבועה

 : םייוגל -- םהינשל וז הכולהת התיה השק ,ןוילעה בוחרה וא
 ,יסכודוטרואה םירמכה תמילג ףוטע ךינפל דעוצשכ ךלו םוק

 ירירשב עקעוקמו תורח :ורשבב "ובלצ אשונ,ה ןמשה םנהכ

 םהינקויד םיאשינ םהידיב ,וישמש --- "ויקאיד,, -- ןשדה ופרע

 יקוספש ,השודק ילגד תבורעתב תיניטנציבה היסנכה ישודק לש

 הכולהת תואריהב) םהב רפותמ יליריק בתכב ןויליג--  ןווע
 'זעייג סעטאמש יד,, -- רוהנ-יגס ןושלב ויה םיעידומ תאזכ

 ,םירצועו תועיספ רפסמ םידעוצ ,(םיכלהמ םיטוטרמסה --

 יככותב -- תמה תמשנל יוליע םישקבמו םהיכרב לע םיערוכ
 .םהל ונוכנ ו"ח "תוערפ,, וליאכ םהיתבב םירגתסמה םידוהיה

 ירהש ,סומינה ןמ הז ןיא עבוכה תא ריסהל אלו תאצל יכ

 םהמ דחא היה אלו םידוהיל שודקה תא ויה םידבכמ םייוגה

 השרובב רוכז בטיה) ותלגלוג תא ףושחי אלו נייכיב ינפל רבוע

 ךרואל וכרד תא ותושעב ,ץינ'זיומ רגאה רזעילא 'ר לש ורוקיב

 ,היתובוחרב זא םייוגהו -- ןותחתה נ"כהיב דע בוחרה לכ

 לע היורשה השודקה הארמל -- םויה היה ןושאר םויש

 ודמע -- םעונו תונידע ולצאו ונירקהש יתכלממה דוהה  ,וינפ

 דיב םעבוכ ,השרוב ילרעמ תואמ בוחרה ידצ ינשמ םישירחמ

 ונל ןיאו תולג איה תולג אלא ,(םנימיב םיבלטצמו םלאמש







 תקולחמ םינדמו תוביר ירבד

 הקדצ תודסומו תותיבש

 המישר סרה "הרומו ררוס,ל "םכילע םולש,ה
 םידוהיו םייוג תפתושמ
 ונמדזנש השולש,, וא ,תואלפנ הללוחש "החילס,ה
 "דחא קדנופל
 רודה ינקזב רעונה ינב דרמ
 לארשי 'ר טחושה לש "שודקה דרמ,ה
 "םילד רזוע,ה דרמ
 "םיגורתאה תמחלמ ימיב יהיו,
 תותיבשה 2
 "הנומוק,ל םיפתוש ול ןיאש טסינומוקה
 "רתסב ןתמ,, תרבח דוסיי
 הקדצ השעמ





 1 השרוב ןורפכז רפס

 םהיתוחרוא םירשיימה השרוב ישנא ויה ךרד ימימת

 םנוק ןיבל םניבש תוביתנב קר אל ,תחנב םתולגעמ םיסלפמו

 אלש שי -- ןורחאל רשא .ורבחל םדא ןיבש םיסחיב םג אלא

 -ינפ לעמ הריאהש תועירהו הוחאהו ,םחכ םהב דמע דימת

 העדי השרוב .ןחבמב ודמע אל -- וזל וז תופי ןתויהב תוירבה

 ינינעב תולקלקע םיכרדו המרעו המרמ ישעמ לע םג רפסל
 -ןב וניאש ןיבל תירב ןב ןיב ןחבוה אל םהב ןתמו אשמ

 תוריחב תובקעב "םייתפש תמחלמ,, ץורפב םעפ אל .תירב

 נ"כהיב ללחל וחרפוה -- ב"ויכו תואבגל ,הליהקה תישארל

 ,אקיר (רסומ) ןישלמ ,"ץגש,, תוקעצו תובילעמ תואירק

 םואתפו -- לומתאמ םירשיו םיבוט ,םיצג םידוהי יגפב וחטוהש

 ימשו ועזעדזיו הלא לש םנובלעב שרדמה-תיב ילתכ ועמש

 ירבד ץרפל תונמדזה .םתלקלקב םהיאב תא ואר םהיתורוק

 הביח ףיטמו םאונ חרוא אובב ,תוינויצ תופיסא ונתנ עלב

 ורועינו ורזח זא .וירבד תא עימשהל תסנכה תיבל ןויצל

 ןתגיהבו ,תוחורה תא וריכעהו בלב וננקש ,םינשונ תונובשח

 ,ורבטצנש אגיטה תוניעמ וצרפו -- היהתש המ אהתו -- הביסה

 םבוח תא תובגל ןמזו םוקמ ואצמ בוחה ילעבו הצוחל

 ןייצל יואר .םידי תורגת םג ורדענ אל םיתעלש ,םיפוריחב

 -יתבב השרוב לע הדריש תקולחמ לש ןיבקה תרשעמש

 ידמ,, ג"כהיב לטנ ןיבק העשת -- תושרדמה יתבבו תויסנכה

 (וב ךרענש שדוח לכב הנשמה ירדס תשש םויס ש"ע) "שדוח

 תמחלמ,, הזוע לכב החקלתה םש .רשגה תברקב ןוילעה הצקבש

 ץיבוקשומ השמו רגרבצרו השמ -- םי"השמ,,ה ןיב "םיגורתאה

 ךריב -- בהלנ ינויצ -- ינשהו ינווי בלול "ענעינ,, ןושארה --

 םימגור ויה -- םהיניב ודירפהש אלמלאו ,לארשימ גורתא לע

 תסנכ תיבב .םהימטפב םהיניע תא םירקנמו םהיגורתאב ז'"'אז

 ינזאב עמשיהל ןויצ לש הרבדל תתל רבכ רתוהשמ הז

 אלו ךכל תודגנתהה תלחג םירתסמב השחל דוע -- ויללפתמ

 (רעמעלאב) רמימלמה לע תולעב םעפו הרק .לילכ הכעד

 לש הינויצ -- היריעצ יריקימ דחא ,דלאג ךלמ -- שרעה

 תחקל ובוש םע) ץראה תכרב תא איבהל ותוצרבו השרוב

 לשב ,המוהמה המק -- (הצרא התולעהלו ותחפשמ ינב תא

 םיאבה םירבדה תעמשהל ףקות לכב דגנתהש השמ ותוא

 ינבל טרפ) השמ לש ותחפשמו ,וקלחנ תונחמה .לארשימ

 יהתו ופפועתה תוריטסו ופע תוכמ .ונימיל הבציתה (רעונה

 תגכשהב וחוכ תא אוה ףא הסינ "לודגה,, ףלאוו .והערב שיא די

 לכימ יפמ הזע הפיזנב לבקתנ ,ןודמה ילעב ןיב םולשה

 ,ףלאוו 'ר (ש"הוכ) !ךל ש ץגש ה םשא הז לכב ץמייטש

 'רל דדמו בא תאנק שבל ונב ח"ע הז ןוגכ ףודיג עמששמ

 זאו - ולש ץגשה םע "המבה, לע הלעו ותדמכ לכימ

 ןיימ, לע חגנמה רופיסה דלונ דמעמ ותואבו םוקמ ותואב
 .השרובב יסלק רבד םשל היהש "ץעגייש ןייד ןוא ץעגייש

 הז ס"נכיב ךפה ךליאו ברע ותואמ -- "קותמ אצי זעמ,
 -- השרובל אבש חרוא לכ :תילארשי רקיעבו תירוביצ המבל

 ידוהיה םלועה תיעבב ותועדומו ותלכשה תמרו ובש להקה לשב

 םירפאו טגיסמ טסוי השמ ורביד תאזה המבה לעמ .ךכל םרג
 יגיהנממ -- רנבא ריאמ ,(הטאר םלושמ ןואגה יחא) הטאר

 תוקולחמו השרובב תוביר

 ןייצל יואר .תצמואמ תירבעב םכרב ש"הוכו הניבוקוב תודהי
 .הז דיימיבל לגר תסירד התיה אל הדוגאלש

 ייייעמ ךותב ךתירטמו

  ולש אבסה ןטבב הירטמ עקות דכנה

 םולהל תושר הנתיגש ןויכ ברקה תרעסבו הטטק התואב

 תונובשחל ןתינ ןקרופו םנח תאנש לש םרז ץרפ רוטסלו

 תיב לש רואמה תורונמ רואל םואיצויו בל רתסב םייובח

 הפי ןיעב תוכמ וקלוח לאמש לעו ןימי לע :תובהבהמה תסנכה

 תוצונכ ופפועתה תונובלעו חוורב םיפודיג ,תומולהמ וסרפנו

 םלוא .הבחר דיב םינפב וחטוה םיצוקישו תוסלק ,חורה בושנב

 ןיבקה תרשעמו -- השמ 'ר לש וסרכ לע ףצקה אצי רקיעב

 העשת ,שדוח ידמ ג"כהיבב ברע ותוא ודריש תוטיעבה לש

 תוחפל תחא הירטמש יאדול בורק יכ ,השמ לש וסרכ הלטנ

 ירדח הדריו טעמכ ,םיצנה ידיבש תיחשמה ילכל הפרטצהש

 ,ןומולוס אפורל ארקל היה ךירצו ,ויעמ ינבב הכפהו ונטב

 -- ליכר יכלוה יפל -- ןמור םקרנ ותעשב) אוה ףא ינויצ

 ידכ (השאל ול התתל היבא ןאמש אלא ,הפיה ותב ןיבל וניב

 םרג ולזמש אלא .ותציענ םוקממ רטממ הסחמה תא איצוהל

 (אבסה לש ובל תמגמל) "יחרזמ יריעצ,,מ ודכנ ידיב התיהש

 ותבוח ידי אציו ויבא יבא לש ותואירב לע הז עגרב סחש

 םיאשרובה .אמלצב הפיחדב -- ובסב םא דוביכ ידיו תינויצה

 םגעל תא וריבגה םג אלא סרכה יוניגב !"יד, ורמא אל

 קלחה לע ףצקה אצי דוחייבו ףוגה יקלח ראשל והוריבעהו

 ויתודמב בגש אוה ףאש ,ןבשיה לע ,הליחמב ,םרכל ליבקמה

 זאמו הפי הלע ףוריצה .ומשל והופרציו ויה םימוצע וידמימו

 ויבהוא יפב ומש הז -- "תחת השמ,, :שרופמה ומשב הנוכ

 .ויביוא ןושלב ורכז הזו

 :רמוא יארוהנ יבר
 -- ורבח ינפ שייבמה לכ
 .(הלכ .סמ) "שייבתמ אוה ףוס

 (.הת) "..וחפדרו םולש שקב

 םולשב םידקמ יוה,, :שרח ןב איתמ 'ר לש ותרמימ תא

 הוצמ התיה הלודגו השרובב ידוהי לכ עדיו ריכה !"םדא לכ

 ודי טישוה אלש םדא הב אצמנ אלש טעמכו םהיניעב וז

 ותוהש םוקממ רזחו אציש ריע ןבל וא ץוחה ןמ אבש חרואל

 דיב וילא ושגינ ,םמוקממ ויה םימק .ותכאלמ וא וידומיל לגרל

 די תטשוהש אלא .המח "םכילע םולש,,ב והוכריבו הטושפ

 .לדוגאב הפופילו ופכ ךותל תועבצא עברא תעיקת העמשמ ןיא

 תועגונ ןניאו תועגונ תועבצא שולש טשופ הזו המימחו המלש

 ,זופיחב םדי תנתמ תא ןיריזחמש שי ;ןתבינג ינפמ ששוחכ

 לזלזמ ךוחיגב ןיקפתסמש שיו קלחו בוטר ץרשב עגנ וליאכ
 קוחצ םתסב ,רמוא ילב וא קוחרמ קרזנה "םכילע םולש ,ב
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 םינורחאה לע (טקירעגנא) .."'אוביו,, -- ושוריפש ,לתהמב

 תא וריאשהש ,תצחושמ העדות ילעב ,ריעה "ינפ,, םינמנ

 םתוא ויה םימידקמ םיבר םירקמבש ,"םהיתבב ינעה תליזג,,

 וב בייחתנש "םכילע םולש,,ב םיחוטב םתויהב "םולש םכילע,,ב

 ינב ויה הלא ןיעמ הלפשהו לוזלזמ םילבוסה .לארשימ םדא לכ

 אלו םהל םשוה אל בל -- אמא תיבל םבושב םעה יטושפ

 תא איבה בצק דחאו השעמ היה .םאובבו םתאצב ועדי

 רמול ןויבאה אבאל רשפאל השרובל ץוחמ הנש למע ןוידפ

 והואצמו השרוב לע השורפ "םולש תכוס,, אצמו "ונתחמש ןמז,,

 תיבמ םיללפתמה תאצב ותיבל דע תבכרה תנחתמ לייטמ

 יהיו .תונויזב עבשיו ברל רוסמל וזפחנ -- ורהימו םשרדמ

 םולש,, לש ושוריפ לע בורקמ דומעל ןמדזנ ש"הוכלו םויה

 ."..ל 'ה רמא ,םולש ןיא,, -- דועו "םולש ןיאו -- םולש

 יפמ "םולש,ל םעפ ףא הכז אל ש"הוכ לש ותוינויצ תוכזב)

 וינפ ךופהיו הדבכ החנא טילפה -- ותוא תוארכ יהיו .ברה

 .(הלעמ יפלכ

 "תחת, השמ

 ,ריבג :השרובמ םכניא זא ,ואל םא ? םתעדי .ת השמ תא

 םצמטצנ םא ,םרב .םינפ אושנו וימעב לעב ,ןיירוא-רב

 ,םידסח תולימג תדמש רמאנו ול תראפתל ןניאש ויתולעמב
 ,ול שישב ש"כ ,סיכ ןורסח וב ןיאש םינפ רואמב וליפא

 ינא ..."ויחבש,, תצקמ ונרמא ירה -- ונממ המצע הקיחרה

 יתנחבה םנמא ,ךרע ינטק םירבד לע ,דחוימב יתדפקה אלש

 יל ויה םיכרבמ הברה -- ינכריב אל הז שביו חושק שיאש

 "השעת לאו בש,, תניחבב ינממ ומולש תעינמש ןמז לכו ודגנכ

 אוה בייחש רמאנ ןכיה יכ ,הנעט לכ ודגנ יתילעה אל --- היה

 ותארוהל תייצל ידכ תומא 'ד לש קחרמ ורשב ילפמ תא לטלטל

 העשב םולש די יל טישוהלו ימורב ררוגתהש ,אנתה לש

 ,םיגחל אבא תיבל יבושב םעפ םלוא ! ?ובלמ קוחר םולשהש

 ןוצר תושעל יראכ רבגתה ,ויתודמ תא יב תוצמל טילחה

 געל ויתפש לע הלעה ,םיינגלגל םיוק וינפ תא שיבלה ,ורצי

 יחתפ תא חתפ ,ירבעל ןויפרב היולת הנמש די טישוה ,ינודיז

 ןנסיו רצקל ךירצש םוקמב ,הנושמ הכרבב ךיראמ ליחתהו ויפ

 היה בטומש ,םעט רסחו ףצוחמו ינצחש חסונ וינש ןיבמ

 ותנוכ תא דימעה אלו ותאצ םרט ונושל תחת דחכנ ילמלא

 הביס לכ ידצמ ול ןתגיתש ילבמ אב אוה בילעהלש קפסב

 הטעהש ויתועתלמ ןיבמ הלגלגתנש הנינפה ירהו -- ךכל

 םע -- "הרומו ררוס ךילע םולש,, .ינצקוע םינפ רואמ והילע

 דימעמכ םגו םילילדה ומפש תורעש ןיב "ררוס,,ה תא עילבהש

 טפשמ תא וטימהב ומצע תא ,לוכיבכ ,ןקיתו ץפק ,העוט ינפ

 םשרנ םשורה -- דבלב "הרומ, םשה תא וריאשהב יאולה
 וז הציקע .םדא ותוא לש ובלב קומע טרשנ ברוצ ןובלעו

 לע השרפ) ולומגכ ול בישהל ותקחד ושפנ םוהת דע תבקונה

 קר הבתכנו "תויהל דיתע אלו היה אלש הרומו ררוס ןב,

 הליטמו לקולקה וגעלב הז אב -- "רכש לבקת שורד,, םושמ

 רבל עריאש המ יל עריאש טעמכ .("רבע תפש הרומ,, לע

 הדועסה ךרוע םיברב וניבלהש העשב ותעשב אצמק

 םילספסה ירהש -- 'וכו םילשורי הברח היטעבו תימלשוריה

 ,השרוב לש "םיצל בשומ,, ,ץיבוקרמ שריה לש ותיב דילש

 הנמשמו התלסמ ,דיאל םיחמשו ןוצל ידמוח ולוכ סופת היהש

 היה םא ."הכרב,,ה תעשב ויה ןיבוסמ תיאשרובה תונויצה לש

 השרוב

 רענ לע הסואמו הסג תולפנתהמ ובל ץלפתהש דחא םהיניב

 יניעבו ,םיניע ןוילכב ול הכחמה אבא ינפ רחשל בשה תיב דילי

 תועובשבש ש"ע ,"הרומ,, רעונה ינב יפב וארקיהב ,ער השמ

 םא .תובדנתהב ,שדוקה ןושלב רבדל םדמלמ ולש שפוחה

 רשב לעב לש הפקתהה ןמ ןיבוסמה ןמ דחא לש ושפנ העועדזנ

 קוחשה תבטציאב ןיחבהל תוהש יל הנתינ אל -- רשב לד לע

 -ןידודיח ורשב השענ אל םהמ דחאל ףא םא ,השרוב בלבש

 .ןידודיח

 התוא ,ה"בקה לש ומלועב דיחי ימצע תא יתיאר ינא

 ול םייולת ורשב ילפמש םדא לומ וג קד ,םונצ רענ ,העש

 לומ דוד ותואכ שממ ,ולאמלשו ונימיל וירוחאמו וינפלמ

 לעב תא דודמל לחאו יתובשחמ תיראש תא יתטקיל .תילוג
 :יבלב יתרמא זא .וסרכ לע וחנ יניעו שאר דע לגר ףכמ יבבד

 -- חשמ 'ר ,תיעט תויועט יתש :רמאו ןעאו -- ירזע אובי ןאכמ

 םניא -- יעוצקמ לש הרומהו "ררוס, לצאש "הרומ,ה :א

 ץראה םע התאש יתיארו יתבשש רחאו .דחא רועמ םירוזג

 ושרש ,הרות דמלמה הרומ :ךל ריבסהל יננת -- הז רבדב רומג

 וליאו .י'אתירוא,, וליפאו "הארוה,, "הרות,, אצת ונממש הרי

 הרמ יכ,, ונממו -- "הרמ,, אוה ושרש "ררוס,,ל דומצה "הרומ,,

 רשפא ,אחינ -- ףוסו הליחתב העדיי יאב תלשכנ -- "יתירמ

 ינשה אטחה לע לבא (םיעדוי אלב ...ונאטחש אטח לע) חולסל
 הרותב קוספ לכ לעש יבר תיבמ ינא םידומל :חולסל השק --

 אופיא הארנו הבה -- ישר לש דמחנה ושוריפב םינייעמ ונא

 ,םלש קרפ ירה -- "הרומו ררוס, םשב ארקיהל יואר ימ

 וניאש,, :רדגומ םשו הזב קסוע ,ןירדהנס תכסמבש ינימשה

 יצח התושו רשב רמיטרח לכאיש לע הרומו ררוס ןב השענ

 הצצה :ייולגל אדיבעד שוריפ השמ 'ר ךינפל ירה -- "ןיי גול

 ימ הרהמ דע חיכות הלופנה ינטבו החופתה ךסרכ לע הלק

 ."אבוסו ללוז,,ה םג אליממו ,"הרומו ררוס,,ה אוה ונינש ןיבמ

 ,הל הפיצ אלש הבוגתמ עקרקב ושבכנ וינפש ,השמ

 ,וילע הדריש תונערופה םוקממ טלמיהל ךרד שפחמ ליחתה

 ףא ןובלעה תורורמ עבש םרט ול הנתינ אל הז רבדש אלא

 תא עובתל ללכב ץלחנ אלש דחא ררועתנ דימ ןכש ,אוה

 הז -- אוה ובוח תא עובתל םוקמ אצמ אלא ודימ ינובלע

 תורגתה ובלמ וחכתשנ אלש עודיה ובבד לעב השמ ,ינש השמ

 "שרד,, ףיסוהו םק -- ודמע םנשישו ויהש תובורמה תובירמהו

 :ולשמ

 תצק ינא ףא ףיסוא / סרכו ןטב לע םירבדמ םתא םא,,

 הריבשב ןתרהטש / סרח ילכב אוה לודג ללכש / זרבל םימ

 בלכ ןיב ריכמש העשמ / בלב אניט השמ לע השמלש /  סרהו

 לש -- רעצ אלו) / בשה :רמוא ןיאו והערב שיא יפ / באזל

 / הלוע איה המכ / הלודגה ןטב וז / (באכ ול םרג -- רענ

 / היוש איה המכו / יראוצל קנע תודע יד / ירכש הז היהו

 / הטורמ הצונ / תחתמו לעממ / תחא השקמב / היבעלו ההבגל

 ./ הטורפ ףא הוש הניא / הטושפכ הבישה

 ךיא געמ -- טסאק ךיוב רעד ליפיוו,, : תיסיסע שידייבו)

 וטסגעמ -- טרעו זיא ךיוב רעד לעיפ יוו -- ןגאמראפ

 וא - ץיקעמה לש ונגב חמצ הז ץקוע םא .("ןגאמראמ

 הנמזבו התעשב הרמאנ איה :איה תחא -- ןכומה ןמ הלטינש

 אוהה םויהמו .ולומגכ ול םלוש יכ ,התוחילש תא התשעו

 .קושב םדא םע הרגתה אלו ונושלו ויפ רמש הלעמו



 ןורכו רפספ

 "וחנוע וניאו םולש ול םינתונש הז -- םכיתבב ינעה תליזג,

 (שרדמ)

 "םולשי ונתנ ךכ םג

 ונבל הפצמ ףלוו 'ר

 השרובל יתבושת התיה תובר םינש -- השרובל יבוש םע

 יתדסיי היתוריעו הירפכבש הניבוקוב רבעמ ,חרזמ דצמ יריע

 חרזממו יתאצי חרזמה לא .תירבע םב יתירוהו רפס יתב

 ,ל"ז אבא תאו יבא תיב תא דוקפל םידעומלו םיגחל יתבש

 תמיא לכ ,םהב אובל יתנכסה אלש םימיב וליפא יאובל הפיצש

 ושאר תא אבא ץענ ,ונתיב י"ע הרכרכ וא הלגע הרצעש

 ותלחות הבזכנ .הלגעהמ דרויה הז אוה ונב םא תוארל ןולחב

 אלש ישירח רמזב ומצע סייפמ ליחתהו ןידה תא וילע לביק --

 וקוחצ-תב תא ריזחהו והיפ תוצקב עקתנש רתויב םיזילעה ןמ

 .תרחא העשל השיגפה תחמש התהדנ .החודב העדב וינפל

 ונבל םיזעה ויעוגעגב אבא תא תוארל יל ןמדזנ םעפ)
 ותתפנ רשאכ ,םישולשה תונשב היה רבדה .השיגפל ותיפיצבו

 תינלופה האימולוק ךרד ץיבונר'צמ תבכר רבעמל תולובגה |

 אלו התיה ברעממ התיבה יאובו תויקבולסוכ'צה בוחאר-ןיסאיו

 היעסונ תא הכילומה תבכרל יתולעב .דימת יכרדכ ,חרזממ

 עסונ ותויהב ,אבאש יעדיב ןורקל ןורקמ יתדדנ השרובל

 בשוי ויתיליג דימ םנמאו ,וז תבכרב יוצמ ,ושיול םוי-םוי

 לש ורבד לעב ידוהי .וילע בוט ובלו תוריאמ םינפב חחושמו

 הארנה לככש ,ףלוו 'ר ,השוע וז המ החמשל :והלאוש אבא

 ותנחט תא תשכרה ,םימיה ראשבמ םויה םמורמ ךחור בצמ

 ?!טנפלא יסוז לש ותרסנמ תא תינק םא ,ןועמש פופ לש

 חור סג םדא לש תלקולקה תינצילה הלאשל ובל תש אל אבא
 ילש רוחבה םויה :הקומע שפנ תוצילע ךותמ רמאיו ןעיו הז

 רענל לוזלז לש יוניכ) ? ךלש "גנוי,,ה אוה ןכיהו .התיבה רזוח

 ךישמהל היה ינוצרבו -- .י 'ר ךינפל גנויה ירה -- (ער ורוסש

 ילע הכתינש המח "םולש,, תניתנש אלא ותלאשמ שיאל תתלו

 די יטשופ ןיבל ףחדנ ןושלה געלנ אוה ףאש ,"יתולגתה,,ב דימ

 .הככש יתמחו יפא תא הבישה ,הכרבל

 השרוב ידוהי לש םכרד הרשי המכ דע

 ילעשב הדדמנ אל השרוב ישנא לש םכרד תומימת

 סלפב הלקשנ אלו הרשיו המימת תמאב איה םא ,הירטמואיגה

 ךכיפלו -- תומימקע תצקמ הרתתסה אל תומימתב םא ,רסומה

 םותבו ,םמות יפל םורסמו םהיתונורכזב םירפסמה וקדב אל

 רוסמל ועדיו תימרתב תומורת ,םה םיבברעמש וניחבה אל םבל

 םנמא .תוכורכ םהילע ודריש ,המכחו המרמ ,תוחקפו המרע לע

 םגרתמה ןושלל ונבומב בורק ,י'רחוס,, חנומה רבדה אוה יאדו

 היה רתסנ הז יגולוליפ דוס -- "רוחס"רוחס, - ביבס

 אשמבש ,וריכה בטיהו םתעדמ תאז וניבה םה לבא םתעידימ

 לכויש אכמס-רבה ללכב והימו תוחרא רשיל השק ןתמו

 ול רוביש ךרד יהוזיא םויקה תמחלמב ץילמהל וא עירכהל
 הז קוספ -- "לארשימו 'המ םייקנ םתייהו,, .ורחסמב םדאה

 םהיחא וושוה אל -- םלצא "ןבואר ינבלו דג ינבל,, וריאשה

 :"לארשי ,ל םסחיב אליממו םנוקל

 3 השרוב

 (.חכ .גמ) יייתוכ ידהב אתפתוש אגדיבע אל ידועמ,

 רובג /מיגב יתוכ
 רודה ינקזב רעונה דרמ

 דחא קדנופל ונמדזנש השולש

 הצעומל תוריחבב :אשרובב הרבה הלפנ םימיה דחאב

 "םירליזנוק,ה ורחביי ןהב ,אירלצנקל ונייהד ,תימוקמה

 -- היבשות היכרצו תבחרנה השרוב ינינע תא להנל םידיתעה

 'ר דמעוה השארבו םינויצה םעטמ םידמעומ תמישר השגוה

 יתבב .תחקרמכ התיה השרוב .יחרזמה שיא ,ץיבוקשומ השמ

 הנושארה םעפב ןכש ,םויה תחישל ערואמה היה תסנכה

 תיבל םרגשלו היגיצנב רוחבל בטיה תנגרואמ .הצובק תאצוי

 לע הבוט חורבו הפי ןיעב וטיבהש ויה םיבר .הצעומה

 תאצל םיזעונה תא דובכ ישגרו ףטלמ טבמב ווילו שחרתמה

 ןכל םדוק ירהש ,םידוהיה ינינע לע ןגהל ידכ יאמצע ןפואב

 ןיב ידוהי םש סינכהל םייוגה לש תומישר ילעב ויה םיגהונ

 ךושמ ןעמל ,יטילופה "לישבת,,ב ,ןילבת םשל קר םידמעוהמ

 -- התע ןכ אל .םידוהיה םירחובה לש םהיתולוק תא םדצל
 םירכומ םידוהיו םהינפב תדמוע הרוהט תידוהי המישר

 םיבותכב המה -- ללכה תבוטל םהישעמב םיעודיו םהילעפמב

 ,רתביהל

 ,וז תחמשמ העידימ התיה החונ ,םנמא ,בחרה להקה תעד

 אל םחורו םהילע הלבלבתנ איה ,להקה-ישאר תעד אל םלוא

 .ינש דצמ םינטורו הז דצמ םינגרנ -- םהמע הנוכנ התיה

 יאושנו םעונ ידבכנ ,םידוהי השולשו םימיה וכרא אל -- הנהו

 קוספה תא ושרדו ומק ,הלהקה יללעמב םהל םשו דיש ,םינפ

 "! ךתרות תא אל לבא !...ורפה -- 'הל תושעל תע,, :םילהתב

 דגנמ דומעל וטילחהו םתמישרו וללה םינויצה תצע אלא

 'ר ,רעגרעבצרעוו בייל לאוש 'ר :םה השולשהו -- המיזמה

 תצקמ םה הלאו .רעגרעבצרעוו השמ 'רו דורבסייוו סחניפ

 וישעמב ברועמ קהבומ רובצ שיא -- בייל-לאוש :םהיתודממ

 העשהשכ תונוטלשה דגנ ץצוח אצויו תוצע אישמ ,תוירבה םע

 ,רחסמב ודי חלוש ,ףיקת לש סופיט ,חקיפ ידוהי .ול הכירצ

 אלא ויקוסיעב תואלמ וידי דימתו ץרו ץצורתמ ,ןתונו אשונ

 שערב אוה הסכמש וא ץראב ץרפ ורחסמ םא עדי אל שיאש

 .לעב םדא -- ס'לסוי סחנפ 'ר .ויקסע ימורעמ לע ינרגתה

 תוכילה םיענ ןהבא-רבו ןיירוא-רב ,דובכ ררועמ םינפ רואמ

 - ותיב ,םיסכנ לעב .ותצעל םישרודה םיברו תוחיש ביבחו

 שאר -- רבעשל ,אירלצנקל ךומס ריעה זכרמב םידיגנ תיב

 םדא ,הרוצ לעבו ח"ת -- רעגרעבצרעוו השמ 'ר .הלהקה

 תרשרש תלשלתשמ ,הילע ותואגש ,וסרכ לעש ,רשב-לעב

 המוח תיב -- ותיב .םיסכנ לעב ריבגו ח"ת ,ונועש לש בהזה

 םינפ ץומח .יברה בוחרל הסינכה דיל ןוילעה בוחר לש והצקב

 רסו בהלנ ץינזיו דיסח -- םירחא לש םהיעגנב האורו

 ףירח דגנתמ ,ותלפת חסונב קבד ,(טלחומב אל לבא) ותעמשמל

 תחנ אוה השועש תועטב ,ובשחב ולגד-יאשונלו ינויצה ןויערל

 הדחיא ,התיה הבישה ליג -- םליגש םתשולש תא .יברל חור

 תדוקנ יכ םא -- הנשויל הרטעה תא ריזחהל -- תחא הרטמ

 דובכ ירחא הפידרה -- ביילדלאוש :םלצא התיה הנוש אצומה

 סחניפ ;הנקז תעל םג וגישהל רשפא ותעד יפלש ,קפקופמ
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 השמ ;רועינו רזח ,הלהקה תושארב ותבש ימי רכז -- ס'לסוי

 םימי םידעוותמה ,ושפנ יאונש םינויצה לע ןוחצנה רצי --

 האורו בוחרה דצל הטונו זכרמל הפוצה ,ונולח לומ םימלש

 תא ךופהל ךאיה םיצעונו ינויצה רעונה ינב ישאר ףסאתהב

 .היפ לע הרעקה

 לש ותיבב ודחי ורבחו ודעונ ,םתשולש ,וללה םידבוכמה

 דומעל דציכ דוס וקיתמה ,םהינופצ לע וצעיתהו בייל-לאוש

 רכענ באכבו ברוצ רעצב .םירוענה ינב וצרפש ץרפב
 םינמזה תוכופהתו העשה ועגפ תא הלא ריעה ,םה םיאור

 עקרקה תופפורתהב םישחו םימיל םיריעצ םהילע תולעב

 םהמ םיריעצ םירחבנ להקה ישארל :םהילגר תחתמ תטמשנה

 םהילע םימשו םיחתפנ רעונל תסנכה יתב ;םינויצ אקודו --

 תושרד ;יחרזמ יריעצ לש וללה םיצקשה תא שארל םיפולא

 עמשנ תירבעה ןושלה לש הלוקו םיברב םיעמשנ םימואנו

 חילצה םצפח ליר ,ןטש השעמ .תוימוה שארב ,הירק תובוחרב

 ספתנ ,ןמזה ילולעתל ןברק לפנש ,ריעה ינבמ דחא ןכש םדיב

 ינב ויתימע תא הב תונהל רמאיו ליח הב שעיו רבע תפשל

 הלוע ליחתה ןבר תיב לש תוקונית לש םהיפ לבה .השרוב

 השרוב לש הייחב הבוט הקלח לכ .וילע םיאשינ ןויצ ירישו

 סחניפו השמ יניע !המכחתנ הבה .םתושרב הנותנ תידוהיה

 ונתירחאל הוקת שיה :תמלא הניחתב בייל-לאוש יניעב וצעננ
 ךירעה בייל-לאוש +! הרזעה אובת ןיאמ ,תלחות לכ הספא םא

 שבל ,ותצעל םיכירצש ותוארבו ,ורובע העשה לרוג תא הכלהכ

 ךותמ לק לועיש טמש ,אילפהל חפוטמה ונקזב לסלסו תולדג

 עגרב םיננסמ םידיגנהש ותואכ ,עיגרמו ףטלמ לועיש ונורג

 .הנוכנה הלמה תא ואצמ אל ןיידעו והשמ רמול םיצורש

 רצענ ,וירחאמ ול תובולש וידישכ ךליאו ךליא רדחב לייטמ
 ףקוז ,וחומב הבשחמ הצנצנ וליאכ ,רשיתמו וכלהמב םעפ ידמ

 ינפב תוהימת ינמיס הליגשמ ףוסבל .הפפוכו רזוחו ותמוק

 -לאוש 'ר :ינדרוטו תונלבס רסח "ונ,,ב וזרזל וליחתהש וירבח

 הרתסנה ?!םינובנמ הצע הדבאה ,ךירבד וריאיו ךיפ חתפ ,בייל

 ויהש וידי תא בישה ,תכלמ וילגר תא דימעה -- ? !ךתמכח

 םדאכ ,העונת םהב השוע ,וינפל ןריזחהו וירוחאמ תוקלוסמ

 תועמשנ ןניא ויפ יתפשש תעב הרזעל ויתועבצא תא ארוקה

 רענתה רעונה -- בישהל ןיא השענה תא ,יתובר :רמאו הנע ,ול

 םג ירהש ,הלוכ השרוב לע ותעפשה תא שרפו ונילע הלעו

 תווחל םיזיעמו םינגראתמו םיכלוה םילעופה ולא ,םירגובמה

 הלצהו חוירו עשווינ הנממו הצע םכאישאו הבה .םה ףא העד

 אלו ונתעפשה דבאת אל לארשי רוצ תרזעבו הנממ ונל דומעי

 לכש,, לי'זח ורמא רבכ :יתובר ועמש .ונמוקמב וגקלח חפקתי

 ףאו עודיכ 'וכו "ודגנכ ארב -- ומלועב ה"בקה ארבש המ

 ךפהל ורמאת -- ושע תא ,לידבהל ,ארב -- בקעי תא ארבשכ

 ונא םידמוע .(הרוכבה ללגב) ושעל ומידקה -- !אחינ -

 לש המישרה תוטלתשה ינפמ םיששוחו היריעל תוריחבה ינפל

 ,םינויצה לש םבר ,ץיבוקשומ השמ דמוע השארבש ,םיריעצה
 ,ושעל םג עריא קוידב הזה רבדכ .תוצע ידבוא םיבצינ ונאו

 תומישר לש ןיינמ :הזמ השק דועו -- ונינכש םייוגל רמולכ

 םימסרופמ םידמעומ ןהילעו תוריחבה תדעול ושגוה רתויו

 תעד-ילק (שממ) םיצקש ;לארשיל םתאנשבו םתועשרב
 ונא םידמועש ,םויה ונומכו .םהינימל םימשיטנאו םינוירבו

 תציפקו םירענה תפצוחו םיתעה קוצ לע םירעטצמו םיהותו

 ,ושע ינב לצא םג לידבהל שחרתמ הז לכ -- שארב םיטוידהה

 שארב דומעל וניכסהש הררשו רוביצ ישנאו םיבושח םייוג

 עדוי וניא שיאש ,םיריעצש םבל תניגמל ,םיאורו םתדע ינב
 -- והער תלוגלג תא שיא ץצורל םילגוסמש הז דבלמ םביט

 ,לשמל ,ירה .םהידיב ןוטלשה תא סופתל םמצע תא םיניכמ

 יליצא ,םירובאגה תחפשמל ןב ,דבוכמ יוג ותוא ,רובאג ורטפ

 הברה םינש הז רובאג ורטפ ,הינוליסנרטב וטלשש הירגנוה

 םירצמ ילב ןוטלש טלשו השרוב לש (ריע שאר) "אריב,,ה היה

 ףעזו רס ונולח ףס לע ןעשנ דמוע ויתיאר לומתא .אירלצנקב

 ידידי ורטפ ,ךל אבט אמוי :וילא יתברקה ;הגאד רוקמ וינפו

 ליחתהו ותיבל יננימזה רובאג ? ויה םיער ךינפ המל --

 הרהמ דע הנהו -- ותוא הדירטמש הגאדה תא ינזאב חישמ
 - ובל לע םג ץחולש אוה -- ונבל לע קיעמש המש ,רהבוה

 םיכלוהה ,ומע יריעצ דגנכ ןומרכ תונעט אלמ אוה ףא

 העשהש יתוארב .םיירובצה ונייחב הבוט הקלח לכ םישבוכו

 תירב לע ותעד המ ויתלאשו יתמק -- רבד ול עיצהל הרשכ
 לש התיב"ןקז ןיבו םידוהיה ינקזמ השולש ןיב תוריחב

 תא שיה ;רובאג ורטפ אירקתמש םדא ,בושחו קיתו ,הירלצנקה

 םידי יתש םירה אוה -- !ותבוגת התיה המ תעדל םכשפנ

 םירכא לשמ -- ולשמ אשיו .בוט קבדל רמאיו עישומ ךאלמלכ

 םילגלג העברא לע תאשינ איהש הלגע לש הכ | :רמאיו --

 הקזח -- הכלהכ הב םיכשומה םיסוסל איה המותר םא --

 לש ויניע ;ונצפח זוחמל תויממוק ונכילותש וז הלגע לע

 ולעפמ דוס תא וירבחל הליגש תעב ויה תוריאמש בייל-לאוש

 וינפ לע תצקמב ההדש ןרהזמ ליצאהל דוע וקיפסה יטילופה

 ןכ אל .ןהילע וחתמתנ המכסהו יוציר ינמיסש ,השמ לש

 אלל לי'צאו תושגרתה לכ אלל הרושבה תא לביק אוה -- סחניפ
 תוצקמ ול ץבצב לוטיב תעונת ןיעכ -- הברדא תובהלתה לכ

 - ונוצרמ אלש והיפמ טלמתנש "יתית אכיהמ,,הו ויתפש

 ותואב דוע .ויעיר ינש לש תובהלתהה שא ךותב הלכו דבא

 יוגו םידוהי השולש ןיב תעבורמ םיחא-תירב התרכנ םוי

 ,תרחא המישר דגנ ץצוח אצתש המישר המתחנו הבתכנ ,דחא

 .רהה סורטיפ יתכריל דובכ תנכושה השרובב ,הרוהט תידוהי

 תירבה תצע תא םילכסמ (יחרזמ) םינויצה

 לידבהלו םישחלתמ םייוג .םיברב עדונ רזומה רשקה רבד

 וירבחו ץיבוקשומ השמו דוס םיקיתממו םישרחתמ םידוהי

 ינפלש עובש ק''שצומב .וכובנ -- םהיעירמ תעיסו םיריעצה

 ירבח וסנכתנ -- תוריחבה םוי אוה ,ארגפד אמוי ןושאר םוי
 הבישיבו דעוה תיבב ,השמ ידיסחמ ,םהילע םיוולנהו יחרזמה

 .תונשל המ וב ןיא בצמהש רבתסמ .רוטיקה אולמב ןוידה לחה

 הצעו תופדנתמו תוחרופ תועדו תוצעונ תוצע ,ורעס םיחוכיוה

 םהמ הקוחר -- השולשה תמישר לומ דומעל דציכ הצועי

 בזע סחניפ -- ומצע דירפה הלגעה ן,,מ דחא "ןפוא םהיניבש)

 ,השמ 'ר אוה הרובחבש ןקזה (דובכב אציו היצילאוקה תא

 םיריעצה וידידיל תוצע אישמה אוה -- םינויצה תמישר שאר

 עוושמו םהילא וז העשב תויוטנ וינע -- ברע דע רקובמ

 זע יכ'םכתכ תא וחיכוה !ורמג -- אירבח ,םתוליחה :הרזעל

 םתבשחמ לקלקלמ םתא םילולעת ירסחה .התשק יק םכדיו

 ירות עיגה הנהו ?!עישוהל םכדי הרצקה !!םתצע רפהלו
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 סיכל ידי תא יתבחת ,יתעד עיבהל תחתש אלא .ירבד דיגהל

 תוקדל הנזאה יתשקיבו לפוקמ ןוילג וכותמ יתפלש ,יליעמ

 החילס -- םלקדל יתוליחהו ריינה ילפק יתרתיה .תורופס

 רפס .ותעמש אל ןזואו ותאר אל ןיעש טויפ ןימ ! תינומלש

 ןכש -- ידמע התיה אל -- רוזחמהו יב ןיא :רמוא תוחילסה

 תבשה ינפלמ דוע תאזה הנושמה תעברמה עמש ינזא תחקב

 ןוילג יתשריפ :הנושמ השעמ ינא ףא יתישעו יתוילכב יתכלמנ

 יתרביחו ילע טויפה חור תא יתנמזהו סומלוקב יתזחאו ריינ

 יפ לע הצחמל הניק איהש "הרכזא הלא,, תנוכתמכ "החילס,,

 "םהירגוס,,ו "םהיתותלד,,ש םיתב םינשו םירשע ןב טויפ !בדא

 ..תַחַתְו ןֶטַּב ,לֶסָכְו הָמיִפ ןשד ,תותשּו לוכָא יִל בַרָעִי יא,
 .תַחָנִּב םיִעָמַשְנ םיִרָבְדל ,השמ רמאי ,''הָשְרוּב תוכְסְּב

 - דדַחַפ יִלָּב הָהובְגּו קֶתָע םיִלְלומ ,םיִנּויִצ םיִלְלּוע יִּפַמ
 .תַחֶא די הָשָעִנְו ורְטַפּו סָחְנַפ ,לֶאוש ,הָמְּכַחְתנ הָבֶה

 .םיִקָשַעְגְו םיִלֶזְגְנְל טָּפָשִמ הָשּוע ומולָחַּב הָשמ
 םיקְרַא יִנְכְוש ןווָע דקופ ונּוזָחַּב בייל - לֶאוש
 םיקקְר זיִּתַמ םיִדּוהיַה ויִרַחוב לַע ועָשְרֶב ורֶטַפ

 ...םיִקָנָעָה יִריִּבַא לָש םֶּתְלַּפִמ הָבורְקַש שָח סָחְנַפ קר

 :הָכיִשָמ הָמיִא הָנִהְו - תּוריִחְּבַה תַרָעַס הָּמַּת
 ...הָכְלַחְו ריִשָע וניִע םֶש ץיבוקשומ הָשמְב

 ;הָכיִפָהַה ךותמ שאר ייּופַח םֶּתְשְלִש ּואָציו
 ..."'הָכיִא,,ָב ּוחְתַפּו םיִלָבַאַּכ ץֶרָאָה לע ובשי

 ,""םיִריִליִסְנּוק , אָפְּכ לַע בשוי הָשמ ןִיִא
 םיִרַמ לָכְל תּודַבְכַב אָוָשַל גַהָנְתַה
 ,םיִסְדְרַפּו תודָש ול ַחיִטְבַהְו ולוק תַמּורְת
 ;םיִסְרְכ ולָקְקְבּו ותְדָעַּב ''תוליִחְמ,, הָּבְרַמ

 תא געלל םימשה -- "בשוי ךלמ ל-א, תפסותב םיזרוחמה

 .השרוב לע חתמנש עבורמהו "שלושמה,, טוחה

 הרוטקירק -- תאזה הרזומה ,התורכה תירבה תא סלקלו

 תשולש הנה :הנושארה םעפה וז התוא התאר השרובש ,הבותכ

 יתחלצהש ('תו 'מ ,'א) יפוסהו יעצמאה ,ןושארה -- םיתבה

 ,"בשוי ךלמ ל-א,ל הידוראפה תאו ינורכז רתסמ םתולדל

 שלשל התורכ תירב,, :התומלשב -- החילס לכ הולמה הלפת

 (:זי ה"'ר) "םקיר תורזוח ןניאש תודמ הרשע

 ("תירבה,ה תא הסרהש דע םקיר הרזח אלש יהחילס ה)

 ,ַעּורֶז ולְו רָשָּב לַעַב םע תוקָעַצ הָשוע
 .היוגְו יוג יִדּוהיו םיִרָחוב דָנַּכ סְנוּכ

 .יוגְל הָשלָש םידּוהי םֶכָל ּוניִאְרֶה הֶלֶא

 .יוגַה ורְטָּפ תֶא חַּכְשִּת לַא ,רוחְָב רוכזו

 :ארקיו ויָנָפ לַע ּורָטַָפ רבַעיו

 ,םיִעָנ הַמּו בוט המ הָנִה

 ,םיִעָשְר םֶע םיִקיִּדַצ םיִחַא תֶבָש

 ,הָרְקִּת תַחא תַחַת דַחָי םג
 ,'הָשְרַפְ,ַּב םיִרּומָאָה וָשָעְו בקעי
 ,הָשְרוּבְּב םיִכּורָּכ ודְרִי 'םידי,ָהְו 'לוק,ה

 -₪40 0% %% (ןקיִרַו אַלָמ לטְלַטמַה דָחֶא קָשְּב - ּורְטַפסָחְנִַפ לֶאוש - הָשמ :ןָקיִרְטּונ ''טֶּפָשַמ,,) םֶכָל הָיְהִי דָחֶא טֶפָשִמ
. 

 קיִרָו ּורוזָעי חּורְו לָבַה

 .קיִזַחְי יוגַה ּוהָעְרָל ידּוהָי שיִאְ
 םָּבְל לַע רָּבַדְלּו ןושאר-ןושאר ריִבָעַמ
 .םָּבִאְּב םֶדּוַעְּב םיצקֶשַבּו םיִנויִצַב תוּכַהְל

 הָשונַה תַחְקֶל תּוריִחְּב םויַּב אובְּבּו

 ,הָשִמָּב ,יִנּויִצַּב ּורַחְבַש באָכְּב ארי

 .םֶדֶאַמ הָצַעְו הָניִב הְּדְבָא אל יִּ
 .םֶדיִמ ּונְליִצַה אּוה-ףּורָּבדשודקהְו
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 יזורחש םשורה לע תנחוב ןיע יתפחרה האירקה תעשב

 ,םייתפש קושיפו םינפ תבחרהב יתנייעו םהיעמוש לע םישוע

 ותעד ףוסל יתדרי אלש אלא ךויחל המודה ךוחיג ןיעמכ

 המכסה לש ךויח וא יגולגלל גולגל הז םא ,רוצעה קוחצה לש

 לוטיב לש תועד םג םגמא ופצ האירקה םותב .יקוחצ-תבל

 ''תוחילס,,ה תנבהש וללה :יבלב םסרכמ ליחתה קפסה) .ינגעל
 םג ויה (?! םהייוקיחל וניבה -- םתעידימ הקוחר םיטויפהו

 רזג אציו -- םהינפל יתמשש תיתורפסה הלובחתב ודדצש

 .קיזת אל יאדוב קזה -- רוזעת אל םא :החילסה לש הניד

 םירבח :אלמ רוטיקב "לופכשה תנוכמ,, הדבע ברע ותואב דוע

 וא הצונו סומלוקו וידו טע ותושרב אצמנש ימ לכו ובדנתה

 תיב רייתשנ אל תרחמה םויב .וקיתעהו ודמע ,ןורפע םתס

 .החילסה הסנכוה אל וכותלש השרובב

 תשולשש התיה הגאדה תישארש וילאמ ןבומה רבד

 טויפה היה םיתניב ;םיקתעה ולבקי המישרה לש "םידמעומ,,ה

 יבהז ךלמילא יבצל םינפ תלבק התיה תבשב .םויה תחישל

 ותחפשמ ינב תא תולעהל ידכ לארשימ אבש לכימ תיבב

 הז דמעמב .(ולבקל ופיצ רעונ ינב תורשעש טקיפיטרסב)

 ןבאכ ושאר לע הקיעה "החילס,הש שיאה םע ןטייפה שגפנ

 ואצי וליאכש ,תוטלובה ויניעב תוארל ןתינ הז רבד -- םיחיר

 ורוביחמ ארקל שקבתנ רבחמה ןכש .התאירק תעשב ןהירוחמ

 התוש לכ הב וחישהו םירקבמל דימ וכפהש םיחרואה ינזאב

 הלהומ -- ותריצימ ארוקה רבחמ לש תומיענה תשגרה ;ןיי
 וניעמ םיפשור וליחתה םעז יצג -- ילע וכתינש תוקיז יצחב

 יטויפה לותיהב האר השמו רשפא ;יניעל השמ לש תמעוזה

 לומ ,הירק תובוחרב םש ,ולש םולש תלאש לע המקנ ןיעכ

 הציקעב הלובט התיהש הכרב ,ידידי ינזאבו ירבח יניעל ,ותיב
 יתרבע ול יתרמש יכ ,"הרומו ררוס,,ב תטשוקמו תלזלזמו הלוז

 התוא ויגיגה ויה הלאכ םא -- םולישה םוי עיגה ,התעו יבלב

 ררוס,  תשרפ תא .ותועט הז דבוכמ ידוהיל חלוסת -- העש

 החכתשנש ןויכו השחרתנש רחאל דימ יבלמ יתוריסה '"הרומו

 תרחא השרפל הגעל יצח תא החלש "החילס,,ה .החכתשנ --

 הפוצרפ תא לכ ןיעל תוארהל הנווכ הנווכתנ תביתכבו

 תחתמ הדימשהלו ףאב הפדרל ,םיפתושה תמישר לש תכחוגמה

 םידוהיה תמישר לש הנרק תאלעהל רותחלו השרוב ימש

 :םאוב תא ורחיא אל תואצותהו ידיב חילצה יצפח .הרוהטה

 בייל-לאוש ךשמ וירחא ;סחניפ היה תירבה תא בזעש ןושארה

 אובב .הב ותורבח תא ובלב השמ לטיב ןורחא-ןורחאו ודי תא

 אל -- העבקנש העשל העיסה תבישיל יעיברה ףתושה ורטפ

 תא וסינכה םינויצהו היה אלכ התיה המישרהו -- םדא אצמ

 .היריעל םהיגיצנ



 ןווכז רפס

 שודקה דרמה

 רזוג לארשי 'ר

 םיטפשמ םא ךילא בירא יכ 'ה התא קירצו

 (א בי ,רי) ''רתוא רבדא

 רשעב .השרובב םינמורה וטלש הלעמו הנש םירשעכ

 םתומכש ,םידוהיה םע םגהנמש היה המוד תונושארה םינשה

 רגו,, :הרותב קוספל םאותי ,םירגנוהה די תחתמ ואצי םה ףא

 םידוהיל היה בוטש רמול רשפא "...םתיה םירג יכ ...ץחלת אל

 וקסעו ורחסו ודבע :רבד םילכמ ןיאב ,םינמורה ןוטלש תחת

 בקעי לש ודי התיה החותפ .עירפמ ןיאמ םדי האצמש לכב

 חתפנשמ םלוא .ןכש-לכ-אל -- תחקל ושע לש ודיו ,תתל

 םירבדה ינפ וליחתה ,םישולשה תונש תליחתב ,ינשה רושעה

 תויסנכב ןושאר ימי תושרדמ םייוגל םהל עדונ עתפל .םינתשמ

 השרובב םה םירז םידוהיהש ,תוריחבה ינפלש עלבה ימואנמו

 אניתסלפ הפלוח םינש המכ רובעכ) "אניתסלפ,,ב םמוקמש

 (םידוהיה תא וב קורזל אלא םיה ארבנ אלש המוד ."םי,ב

 םירהה ינכוש םירכאה ינכסמל םהל דוע ונשיש םימד תצקמו

 םיפיה םימשה .ב"ויכו ותוא םיצצומה םה רפכהמ םהינכש --

 הרושב תפדור השרוב .םיהכתמו םיננעתמ וליחתה השרוב לש

 :םתבזע אל םתוקת -- םידוהיהו םעז יניעב תורצוק תורצהו

 תזלשממ יפולחב ומחנתה -- ולאו םימש ימחרל ופצ הלא

 םועפו תלחות רודחו םילאידיא רובח רעונה .םמע וביטייש

 .היפוצ ןויצל םניע -- היפיצ

 חמש םדא ,השרובב םהה םימיב היה דחא ידוהי םרב

 טחושה לארשי 'ר אוהו תונב ךורב תיבל באו ח"ת ,בל בוטו

 אלו "םעט לש םירבד, לביק אל ,תונלבסה העקפ ולו --

 תושעל ילבל ,םתס ."ומחרי םימשה ןמ,ש חוטב כ"כ היה

 תוארל לוכי וניא לארשי 'ר ,אוה .ותזחא תונבצעו -- רבד

 'ר היה דומל םנמא .והוגיאדה ויתוגאדו לארשי לש םרעצב

 ובלו ,לארשי 'ר בל -- ובל תקע תא חצנל טחושה לארשי

 -- רתויבו "ךורע ןחלוש,, ןמיסב ,ארמג ףדב ,לארשי ללכ לש

 תעושתו ל-א תמוחנת הבידנ דיב םירזפמה םילהת יקרפב

 ? קיר וגהי םימואלו םייוג ושגר, םא ךכב המו .םימלוע

 רודיס לסחו -- "םצפני רצוי ילככ לזרב טבשב םעורי

 םיקוספ ,לארשי 'ר םעפהש אלא .תווה-ירבודו ץרא-יעשר

 םילעת קוחרב דומעת 'ה המל,, :והיפ ךותל םילפונ םירחא

 דועו "ינעישוה 'ה המוק ;ךדסח 'ה ינארה ...הרצב תותעל

 .םשומימ שרודו הלעמ יפלכ קרוז הלאכ םיקוספ דועו

 הנרואתו -- ינש םוי יקרפ לע רבוע לארשי 'רו םויה יהיו

 לומ .הנוילעה הקיתשה לש הדוס ,דוסה הלגתנ הנה :ויניע

 קרפמ ט"י קוספ אב ,תונענ ןניאו -- תוקסופ ןניאש תולפתה

 :השרובמ טחושה לארשי 'ר תטיש יפל ,ושוריפ תא לבקמו ה"'נ

 ךכו "ידמע ויה םיברב יכ ,יל ברקמ ,ישפנ םולשב הדפ,

 ינשב -- הנענ שפנ םולשב הדופ ה"בקה יתמ :ושוריפ

 ,ברק תדמעב בציתהל ךירצ -- "יל ברקב,, :א -- םיאנת

 - "ידמע ויה םיברב יכ, :ב ;ףקותב שורדלו המחלמ

 תא םה םיעיבמ אתורבחב םא ,אתווצב ,םה םיבר םישרודהשכ

 ןב הדוהיל אנורטמה תצעב לארשי 'ר רכזנ דועו ,םיברה תרצ

 המו "הלילב וניגפהו וכלה,ו הנממ ולטנש וירבחו עומש
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 דחא בא ינב אל ..םימש יא, -- ?הנגפהה התואב וארק

 תוריזג ונילע ןירזוגש ...ןושלו המוא לכמ ונינתשנ המ ...ונחנא

 :לארשי 'ר לש וחומב ץצ רזומ ןויער .(.טי ה"ר) "...תושק

 אל םולכ :ולאשלו םימלועה ןוברל תונפל םיאשר ונא ןיאה

 המ ,"לארשי ירוכב ינב,, ךתרותב תבתכ ןכש -- ונא ךינב

 תורזגהש ,םהמ ונא םיעורג אה ? ןושלו המוא לכמ ונינתשנ

 םג אוה שרוד האנ קר וניא לארשי 'ר !ונקלח תנמ ןה

 יכ, וב לפכנש םוי ,ישילש םוי ,םויה תרחמל .םייקמ האנ

 ירחא ,סירטירל םאיביו םאיצויו םישנא ןינמ סניכו םק ,"'בוט

 להק שארב דעוצ לארשי 'ר תא הארש ימו .ברעה תלפת

 תא ורבע םרט דוע ! אצי אלו -- השרוב תא אצויו לארשי

 ,דואמ דבכ היה הנחמהו -- םתכל וקיחרה אל ,יברה תיב

 המדא ,חרי םולע לילב השרוב תא םיאצוי ףטו םישנ םישנא

 םיצצונ םיבכוכ ,הלעמלמ םיליחכמ םימשו ,הטמלמ הליפאמ

 םיצרוקו ;ץק ןיא יקחרממ הזל הז םיארוקו הבושמ ץונצנב

 תצירקב ,הטמדירד רבעל םתבש םורממ הלעמ-ירד םה

 השרוב ינב לש האחמה ירבד תא עמשנו דומענ :המרע

 רשב ,השרוב שיא :התיה הממור העש התוא .הלילב םיניגפמה

 םיקחש ידומעו עיקרה דרחיו .הלעמ יפלכ םינפ זיעמ םדו

 םחיר םינתונ םיחרפה ,הבולבלב תדמוע סירטירה  .ועזעדזה

 תא הכימנמ הפיסאה םוקממ קחרה אל תפטושה "הבישיו,הו

 שערנ דמועה לארשי 'רל תויוטנ םיפסאנה יניע .הילג שער

 ופכתש תורצה לע רגת ארקל תזעונה ותמזי דחפמ דחפנו

 .השרוב ידוהיב לוועמ דו חלתשנש זאמ ,השרוב ידוהי לע

 אלל ,הריהבו הרורב ,היקנו הבק .ותאחמ תאירק איה הרצק

 ץראו םיעמוש םימש .ןילימדיפוקיעו תינושל תומכחתה לכ

 ןונגסב אלו ,קחצי יול 'ר לש וגוסמ תונעטל אל --- הניזאמ

 ךרד עודמ, :לאושה "ותרבע טבשב ינע האר,ש איבנה

 ,ןוטלש רבד לוק ,אוה לארשי 'ר לש ולוק יכ ,"החלצ םיעשר

 וירוחאמ דמוע םעה ןכש ,תושעל ודיב חכש ימכ הווצמו דיגנ

 ,לארשי 'ר רסומ תיפוס העדוה .ויטרפ לכל ומע םיכסמו

 ידוהי תעד לע ,םלוע לש ונבר, :תטלחומו הרומגו היונמ

 םיצור אל ;תורצה לכ םע ונרמגש ,ךל עידומ ינא השרוב

 התא .וניתואלתל ץקה ץיקה !אל ,םינפ םושב ,רתוי לובסל

 הנגפהה) "'!יד" וניתורצל רומא -- !'יד, םלועל תרמאש

 תנש ביבאב ןצקל ואב ןכא השרוב ידוהי תורצו (המייתסנ

 .ד"שתה

 השרובב ושחרתנ םירבד הברהו ןחבמב ודמע דימת אל

 אל תולובחת לע רפסל ועדי ןכ .םהישוע תלהת ולעה אלש

 לעמ .םתסנרפ תאיצמו םרחסמ ךרדב תוליסמ ואצמב תורשכ

 תמחלמ םעפ ידמ ץורפב םלוא הרושכ לכה היה ,חטשה
 ,ללכה יכרצו רוביצ יקסע ,תונויצ תוריחב תובקעב ,םייתפש

 החנמ ןיב (יטילופה םורופה היה םשש) נ"כהיבב וחרפוה

 הטוש (ןישלמ) רסומ ,"ץגש,, ןוגכ יאנג תואירק ,בירעמל

 םהיאב תא ואר שרדמה תיב לש הרוקה ימשו ב"ויכו "טומ,

 .והערב שיא ,לארשי תיב תויפיפ ףורחב ועמשו םתלקלקב

 הזע םירצי תרעסו שממ םיידי תורגת םג ורדענ אל םיתעל

 תוגשל וקיחרהש וריכהש דע התולוונ לכבו הפקת לכב הצרפ

 םשכ ,תקולחמה שא ,שאהש רמאיי םחבשל םלוא ,םתלויאב
 יבירעמ,, תליפת ירחא הילאמ עקשהו -- הדרי ךכ התלעש
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 ויה םינכומ העש יצח ינפלמש ,ןודמה ישנאו םיצנה ובשי

 תינמי ןיע תידדה רוקנל םינמוזמו םייח והער תא שיא עולבל

 ,םיבוהא םיער תחיש םהיניב םיחחושמ התע םיארנ --

 םיקימעמו תוחותפ תורמג ינפל םיבושי ,הז תמועל הז םיכייחמ

 ילעב לש תובבל תעגרמו תדחאמו תדכלמ איגוסב םמצע

 .סעכו אניט לש רייש אלל התיבה םירזוחו תובבדה

 (.הק .נס) ייאינהמ אימש יפלכ וליפא הפצוח ןמחנ בר רמא,

 "םילד רזועה דרמ,

 םיאבגה לוע םהילע לבקל השרוב ידוהי ויה םידומל

 ,וללה .םהישאר לע הסג העיספ םימעפל ועספ םא וליפא

 םילשה ,להקה םהל תייצ ,םהילע םיסנרפ ונמתנו ורחבנשמ

 עיגמש הממ רתוי םידוביכ םמצעל ולטנ םא .םהיתוריזג םע

 ,םה םיאבג :תוכז ףכל םונדו ןידה תא םהל וקידצה םהל

 -- םפסכמ םישירפמו םנמזמ םישידקמ ,רוביצ יכרצב םיקסוע

 םיבידנלכ םעה יטושפל אוה רורב .םהירחא רהרהל ןיא זא

 אוהו םיינעל התתל ןיא םירישעה תא הב םידבכמש הילעהש

 תופקהה יתש תמועל .י'תופקהה,, רקיעבו םידוביכה -רתיב ןידה

 םמצע תא "ודביכ,ש הנורחאהו הנושארה -- "תונמש,ה

 תישישה הדמע -- הלפתה תיב ידבכנו םיאבגה םהיתשב

 ויה םירזוח וז הפקה לע .םילדה ידצב םינינצכ "םילד רזוע,,ה

 םג ומילשה םיבה .םיינעה לכ תא ''דבכ,, ןעמל תובר םימעפ

 הדופ, -- וירחא אבה זורחב םתוקת ולתו לרוגה םע ןאכ

 "הרזע,ה ןמ םתוא הדפיו םהישעמ תא חילציש "ליצמו

 םהיתומצעב םסרכ ברוצה ןובלעה םלוא .'תולדהמ םליצי|,וו

 השדחתנו "הרזע,ב בוש ודבכתנשמ קרו המימת הנש

 תונושארה תורצהו שדחה ינפמ ןשיח תא ואיצוה "םתולד,

 .הנש דוע םבלב רקנל רעצה ףסויו תונורחאה ינפמ וחכתשנ

 םישל רמוא ורמגש ץמוא ירוחב ינש הבוטל םירוכז םרב

 תא תברעמה השרוב ינויבא דובכב תאז תוללעתהל ץק

 םישועה תא שינעהל תוחפל וא םהלש הרותה תחמש ,םתחמש

 .וב רטעתהל רתכו םישרה ישאר לע םולהל םודרק הרותה תא

 ישאר לע עספ ןוילעה תסנכה תיבב :םירבדה ושחרתנ ךכו

 תרוסמב גהנתהו הריתי תונידעב ןייטצה אלש יאבג םעה

 לש ןינמב אוה ףא "אבגתהש,  ונב השע והומכ .תיאבגה

 יפל םירוחבה ובשי םש ,לכיהה דילש ןטקה רדחב םירוחבה

 .הכאלמ ילעבו םילעופ ,הבישי ינב ,םירחוס :דמעמה רדס

 הנקש יממ ץוח) םינורחאה ינשל דעונ "םילד רזוע,,הש רורב

 ושעש םיפי םיתבמ םירוחב ינשו הרקמה רקיו ("הפקה,

 תונוישרה ועיגיש דעו הילעל םמצע וניכהו "הרשכה,

 אוב דע קיתו ינויצ לש ותרסנמב רכשב דובעל וכישמה

 אלא םתס םילעופ םמצע תא ואר אל םה .םתיילע רות

 םהלש הדובעהש ,םהינפ דגנ יצולח דעיש ,םילאידיא ילעב

 יאבגה םכירעה ןכ אלש אלא) "הדובעו הרות,, תרותל הפתוש

 בצמה תא וניבה םינשהו ליאוה .(הלאכ תובשחממ ובל קחרש

 ןפואו םינפ םושבו ("ושעיש ידכ,ב היה אל הפקה "תונק,,ל)

 םירוחבה יאבגש "םילד,ה תנמ תא לבקל םיתואיג ויה אל

 ש"הוכ לש ויחא היה םהמ דחאש רחאמ .למע ישנאל דיעוה

 ,יחרזמב ללפתהל -- הרצק התיה הצעהו ץעיתהל םהינש ואב

 םה .הז גוסמ ןובלעל ששח ןיאו לד ינפב עוש רכינ אל םש

 םנינמ תא בוזעל םשפנ תא ןיא םימעט המכמש ונעט םדצמ

 השק תואסרפ שש ךלהמ לגרב ועיגהש ירחאש הנעטה רקיעו

 דוע הננק ובלב הניטש ,'ץעוי,ה .יתרזמה דע ךליל םהל

 אנעשוהב "םיצקשה ידיבש הרותה ירפס, השעמב דקתשאמ

 תואבגב ןיידע םיקיזחמ םהינשו יאבג ותוא לש ויבא י"ע הבר

 -יאבגה םכל ארקב היהו :הפירחו הנטק הצע םתוא אישה --

 הרותל אל לבא -- םכידי וטישוהו ושג "םילד רזוע,,ל רענה

 םכדיב -- תומולהמה גוס תריחב ;דבכמה לש ופוצרפל אלא

 ,םהינבל ופילחה ,ץחרמל םינשה וכלה םיצורמו םיעוגר .הנותנ

 םירבדה .''םירוחב תראפת,,ל ורהימו -- בוט"םוי יגבב ושבלתה

 םיכיראמ אל ,"החנמ,ב םירהממ ,םרדסכ םש ולהנתה

 םילאשומ לודגה תסנכה תיבמ הרותה ירפס ,"בירעמב,

 הפקהבו "תיארה התא,,ב ומצע תא דבכמ יאבגהו "םירוחב ,ל

 תוהמ ,ןינמה ילספס לע םתבש תגרד יפל םירוחב .הנושאר

 ןכו הפקה לוטיל הז רחא הזב םינמזומ םסיכ לדוגו םקוסוע

 יבשוי לש םבל המה תיששל ועיגהשמ ...תישילש ןכו הינש

 דעש וארשמ םיבר .תלחלחמה תודבכתהה תארקל "ברעמ| ,ה

 ,זובל ויהי ןפ םיאצויו םיטמשנ "םתפקה,, תא ולביק אל םולה

 רבכש "םיאנה םירוחבה,, תלחנ איה הנורחאה הפקהה ירהש

 םיפיקמה לש םמד תא האיפקמה הפקהל םיכחמה םינש .הולביק

 תאו לכב ,תפומל םירבח םהב ואר םיאבגה .םמוקממ וזז אל

 רוחבה,, :םרכש לע םיאב םה ףכתו ,םבלב םה םימדמ "םיצולח,,

 רוחבה, ;"תיששה הפקהב דבכתמ ינולפ ונרומ-הרומ ןתחה

 ,שדוקה ןוראל םידודמ םידעצב םיברקתמ םינשה .'וכו "...ןתחה

 דועו הדצה "םירפסה,, ישיגמ תא םיפדוה ,תרופכה תא םיקשנמ

 ההומתה םתוגהנתה ישרש לע דומעל םיהימתה וקיפסה םרט

 לש ןלוק דה לצלטצמ רדחה ילתכ ןיבו םידבוכמה ינש לש

 ויתל לע ותחינש לאמשמ תחאו ןימימ תחא תוריטס יתש

 :תופקהה ןוגינב ארק ןימימ ורטסב ןושארה) ישארה יאבגה לש

 תיבב זא שחרתהש המ ...("םילד,, וירחא ףיקמ ינשהו "רזוע,

 איפונכ ןיבש תוטטקב ןוברעמב הגיזמה תיבל ןינע אוה תסנכה

 לכמ תופע תוטיעבו תופיחד ,תומולהמו תוכמ :התרבחל

 ,םיציברמה תלהקמל ופרטצהו ורזח -- ואציש הלא רבע

 עמשנ לוקה .םישדחתמ םינשונ תונובשחו וממחתנ םירציה

 שיא די יהתו םינבל רוזעל תובאה ואוביו םילודגה לצא

 תדרחל תסנכה תיב יהיו ,עודמו המ לשב תעד ילבמ ,והערב

 עידומו ותיבל םיאבגה שאר זפחנ עוצפו הכומ .םיקולא

 :.תסנכה תיבב םיללותשמ "םיטסינומוק ינש,ש ,הרטשמל

 םירטושה ואב .(השרובב ןושארה ןופלטב ןושאר ט"וי לוליח)

 םירסאנה ירבח :לוליח ררוג לוליח .םירטוסה תא ורסאו

 ולביקב זכרמה שיא .טגיסל ארקל "טשופ הלד יגרויג,,ל ורוה

 תירמרדנ'ג לש הנוממל ץא יחרזמה ירבח רסאמ לע העידיה תא

 תא ררחשל וידוקיפל תורוהל "וידי תא ואלמיו,  זוחמה

 םינשה תא חולשל :הארוה הלבקתנ העש רובעכ .םהירבח

 םיגהונ הז גחב יכ ,םהלש גחה תחמש תא תיבשהל אלו םתיבל

 קוחרמ דומעל .םהל עירפהל ןיאו הזב הז "תוכהל,, םידוהיה

 רתומ זא קר -  וחומ תא הזל הז ועצפי אלש חיגשהלו

 .םיצנה ןיב דירפהלו ברעתהל םימרדנ'גל םהל
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 ןייטש והילדנ

 -ינרק .ס'השמ ףלאוו 'ר לש ותכוסב זזפת םיעבצ תמקר

 לש הריווחמה תלכתהמ תודרויו תועפתשמה ויתסה שמש
 ץעה תורוק יכרח דעבמ תורופס תוננתסמ ,,םירהצה תועש
 ,דוסיהו חוטיה ילבמ התוחא לא השיא ,תוכנואמ תוחנומה

 הבורמ ןתמחש ,םיטחוממה םהידב יחורס חושא-יפנע ןיבמו
 הכוסה לש היתונפד םיסכמה םיחישה ילושב תולפונו ןתלצמ

 דעו םיטמקה הבורמ וחצמ ךרוא לכל ףסכ יצרב תודצרמו

 תסנכה הז ךא הלה .הנעגת ףלאוו 'ר לש הבישה קורז ונקזל

 ויתועורז ליח ריבעה םש םוקמ 'שדוח ידמ תוינשמ הרבח,,
 ,םינימה תעברא םירת ודי ץמוא הארהו תצמואמ הדובע

 םצוע ,ונימיב בלולהו ולאמשב גורתאה תא לטונ אוהשכ

 םיללפתמהמ דחאו דחא לכש דע הלעמ יפלכ וינפ הטמו ויניע

 ובל ברקב הדוה (םה םהיעונענב םידורט ויה אלש המכ דע)
 דירומו הלעמ ,איבמו ךילומ :בלול תליטנב הנומא וידי ןכא יכ

 ויברעו תובע וצע ףנע ,םירמת ויתופכ רדה וצע ירפ תא

 םהיתווצמ ג"ירתו םהיאנתו םהישרש ,םהיטרפ לכל -- לחנ

 ..וילא תשגמ וארייו -- םהב תויולתה

 קורפה ושגרד יערכ לע ובורו ושאר בסימ אוה התע

 עגוימ ,ףיעו ץוצר ;דחאכ הטמו אסכ ןיעכ ול שמשמה ,קבואמ

 ,הארונה םיגורתאה-תמחלמו "אבר אנעשוה,, תפקתהמ עזוימו
 ידומע -- "השמ,, ינש ןיב דמעמ ותואב השרובב הללוחתנש

 -יצראה גורתאה לעב יחרזמה ץיבוקשומ השמ 'ר !שרדמה תיב
 .ינויה גורתאה לעב ,ודגנתמ רגרבצריו השמ 'ר ןיבו ,ילארשי
 -- תיטמולפיד ,גוהנכ ,הלחתב .המחלמ התוא התיה תיניצר

 תוקספנ תוכלה ,תואבומ תויארו םיחתפנ םירפס -- רמולכ
 אוה לוספ ינוויה גורתאהש ,ולשב הז ,םינורחאו םינושארכ

 ,אוה לוגפ ילארשי-יצראה גורתאהש ולשב הזו -- תילכתב
 ךוותמכו עירכמ ןיאב ,םהירחא .הבעות םינויצהש םשכ

 ליעוה אלל הז לבא -- הידוהבו "'ללה,,ב ןזחה הנעי ,םהיניב

 וליחתה םיגורתאה םהירבחל םינמאנ םירמושכ ,םיבלולה יכ

 שרדמה תיבמ ץרפ "ינלטק,, ברק .םתעד תא תווחל םה םג
 םילעה תודרפתהל דע המוצע תושגנתה ,םיבלולה לש םתרזעב

 רשבמ ,רשבמ לוק,, ןזחה זרכהבו ."תורדש,ה תועקבתהו

 עגר ותואבו תוברעתהל תוא ןתונה אוה היה -- "!רמואו
 "םהיתונעשוה,,ב רמולכ םירצקה םהיחמרב םעהח רתי םג ףרטצה

 ארקנה) ס'השמ ףלאוו 'רו .הפקת לכב החקלתה המחלמהו
 (...להקה לכמ הובג אוה הלעמו ומכשמ יכ -- "לודגה,, םג

 רייד הרייעה אפור ידימ הנתמב לבקש) ובלולו ושאר םירהשכ

 ומחלהב ,םילפונה תלוברעמ ךותמ (...ילרטינ ראשנש ,ןומולוש

 .הציקל העיגה המחלמה יכ ועדיו -- דצ הזיא לע תעדל ילבמ

 (ןותעב עיפוהש רמאמ) םיגורתאה ...תמחלמ ימיב יהיו

 (.ב .ה םירישה ריש) "...רע .יבלו -- הנשי ינא,

 אתיירוא ידוקפמ "הנשי ינא,, :לארשי תסנכ הרמא

 אלעאל -- "רע יבלו, ;ארבדמב אנלזאר אנמזב

 ידוקפ לכ אהד ;ןיסומינ והל רכעמל אעראל

 ןיחכתשמ אעראב אתיירוא

 .(*"וניזאה, תשרפ רהוז)

 ףיע תבישי הז ףלאוו 'ר ,ול בשויו אוה חנ תעכ
 דיב,, םהל הרכהש הרכה לא ןיזיפשוא תעבש תא ןימזמ אוהשכ
 טושפו ויתועבט לוטנ ובלול תא תלזופ הריקסב רקוסו ,"הבידנ
 והארמו ןדקרפ וינפל ןחלושה לע חנומה ויברע לוזגו ויסדה
 'ר ינפ לע ...ותשומחת וילעמ וריסהש חצונמ אבצ שיאכ
 "ויתודורפ וילע תושק,ש ,בלולה לע אל תבצע החותמ ףלאוו
 התלעש ,יתרככ קוריה ,ץקועה םוטק גורתאה לע אלו םגעי
 ושפנ למחמ ,ונבב םא יכ ,ובל לא בצעי ,וטועימ לע תיזזח

 וניעמ לכו ,םיאכנ הגהי ,ונימיל התע בשויה ,ותביש תמחנו
 ךרד -- וכרדמו והואצי ,וינוקז ןב ,הז לשיפ-םירפא ...וב
 ונבב ,וימי לכ וב לפט םנחל אל םאה .קוח-קיחרה ויתובא

 םיחבושמהו םיבוטה םידמלמה לש "רדח,,ל ותוא וסינכהב ,הז
 תומסרופמה תובישיל ותוא וחלשבו השרובב רשא רתויב
 תראפת ,הלודגו רקי ונממ איצוהל ותווקב ,שרומרמ זוחמבש
 שרושמ הגהו ,הכותב היהי דובכל -- החפשמבו ,םירוחב
 ירחאמ וכוניח ךלשיו ויבא רסומ שטנ "ינויצ,, אצי "ינרות,,

 ,םייחרזמ :םהל ורקי תומש רשא םינויצ תרבחל חראיו ווג

 ,םטרופל רשפא יאש המודכו יחרזמה לעופה ,יחרזמ .יריעצ
 ישיחמ -- לוכיבכ ,םמע ינקתמ ,תונויזח יזוח ,םה םיבר יכ

 "תוחיכומ תואירב,, םיארמ דוע יכ ,םתוזע הלדג המו ,ץקה =
 ותאצב םהמ דחא לכו .ץראה ןינבב קוסעל "הלודג הוצמ,,ש

 ,לילעב םיחיכומה ,םירמאמו ,םיקוספה רורצ ותא חקול ,קושל

 רדה לכ,ש :תורשכה תילכתב ןה תורשכ םתדובעו םכרדש

 תא שרודו-> ..."הולא ול ןיאש ימכ המוד -- ץראל ץוחב

 ץראב תומא 'ד ךלוהה לכ, ...רמוח ןימכ הז "המוד|,,ה

 .המודכו המודכו "...לארשי ץרא תבישי הלוקש,, .."לארשי

 רבוע לארשי ץראל לבבמ הלועה לכ,, :םלאושו אב התאשכו
 ךא,, :עשוהימ קוספב ןתמועל םינועו םיצפחתמ םה + "השעב
 'ד םא,, ?ונעת המ :םתלאש "םכתזוחא ץרא איה האמט םא

 ! ונתא 'ד :םינוע םה "...וב וינוב ולמע אוש -- תיב הנבי אל

 ונוכי "םייחרזמ,, ןכל אלה "...וינב,, אלא "וינוב,, ארקת לא
 "ינחור זכרמ,, ןימ לארשי ץראב תושעל םיצור :רמולכ --

 ךל אכיא םאו .הרוסמהו הרותה חורב םצרא תא תונבלו

 ותנווכש "עיגיו הכחמה ירשא,,ה תא ובשיית ךיא :ךרפמל

 ארמג :אובל רחאת אל הבושתה -- חישמה-תומי איה תשרופמ

 המל -- הלודגה תסנכ ישנא,, :הלגמ אתכסמב איה תשרופמ
 ןיא יכ -- "דוד חמצ תא,  ינפל "ךריע םילשורילו,, ונקת

 ."ךממ אתוטמב...,, :רמאנש ,םילשורי הנביתש דע אב דוד ןב
 לש המעט ביט אוה םג ןיבמ ? וזמ חלודג תורקפה הנשי םאה

 הממיב םימעפ שולש ללפתמ וניא יכו -- לארשי ץרא
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 ,תונותנ ןויצ תבישל ויעוגעגו וייוואמ לכ אלה "וניניע הניזחתו,,

 האבה הנשל,, וחוכ תיראשב רפסמ םימי ינפל גאש אל םאה

 םרט הלוג תובוצרח חתפ :והרחבי ךרד הזכה לבא "! םילשוריב

 םתרות ותתכו . ,םימש תוכלמ לוע רסה -- הדוקפ תעש האב

 םצרא תונב ןעמל ךא -- תורמזמל -- תרוסמו םיתאל

 דמוע ,ושפנכו וחורכ והברו וחפטש ונב -- ונבו ;םייוגה לככ

 | .םהילע חצנמו
 יקמעממ הלועו תעקוב שואי תחנאשכ ובל שחרי הככ

 לע ההותו בשויה ,ונב דצל ןיפיקעב ףיעת וניעו ושפנ
 תאפמ ויניעב ןח ,הארנכ ,םיאצומה םויה יטויפ לש םבוט

 לשמ רמאי רשאכ ,ץרמנה םרוצק הנבמו ילטנמיטנסה סנכת

 "! בלו שיא ברק ךרעי ימ,, :ינומדקה

 בקעי 'ר םהינש תובשחמ ךלהמ עסיש הלאה םילמב

 'ר לש ותכוסל רסו ותדועס רמג התע הזש ,ונכש רזעילא

 תורמל שחור אוה וילאש ,ונב תא דבכל תנמ לע ףלאוו

 ,ףלאוו 'ר ,חאה ,יולגב ודבכמו הריתי הצרעה ,ותוקידא

 בשוי,, :יעבדכ הכוס תווצמ םייקמ תמאב ךנב ,רמולכ ,הז ירה

 םוגפ רבד לכ ונבב אצמ אל יכ ףא ,ףלאוו 'רו ..."הכוסב הנושו

 אצמנ םימעפל םאו ''עגפנו תוינויצב ץיצה,,ש םוימ וישעמב
 םדוסי קומנב יכ ןהילעמ ללצ תמאה דה -- ויתפשב הלווע

 ,הלואגה ןויערל רסמתנ זאמ ,אברדא ; ןויגהה ףכב םידדמנו

 םיגהנמה ירחא תוקחתהל הברמ לשיפ-םירפא ונב ,והירה

 ףתוש השענ תוכוסה גח סורפבו ;םהב ףתתשהלו םילבוקמה

 ,הצרא ףחוס רטמ תולילה דחאב ףוטשבו .עבק תבישיב ויבאל

 הלילה התוא לכ ןשייו לשלתשמה לבחב הכוסה דימצ קדיה

 ,ושחלתה הרייעה ינצילו ,הכוסב ול ןיכהש ובכשמ לע

 ודמלב ,הז לשיפ-םירפא יכ םיעונענב ךשח אל ףא הענצבש

 (הנימב הדיחי העונתכ התארנ ויניעלש) תיתדה תונויצה תרות
 הז םעטמ ."םייח תרות, | תושעיל דיתעו הכירצ הרותהש

 ,םיפוסוליפה רבדכ רשגה ,ותעדל ,םהש םיגהנמה ירחא בקע

 ,הרותה ישורפל עגונב תוירדנפקו ןיפיקע םוש לבס אל ןכלו

 'דל תורתסנהו -- תויהל ןידיתעו -- ויהש םישעמ הב הארו

 היה הז םושמ .ןתושעל ונל קרו ,ונל -- תולגנהו -- וניקלא

 תא שרדמה-תיב ישבוחל תוארהל ובל לא םיתעל ברוע

 ףאו המוצע תונרגנ וילע ררועש המ רכז ,הפמב ףוס םי תעירק

 םוקמ תא םג רשפא :אבא ותוא לואשב ועיגה ויבא ינזאל

 ומצע קוספה ,אבא תרבד זכ ..?הפמב הארת ןדעה זג

 אבא תישארב תשרפב .ןדע ןגה םוקמ יפרגואיג קוידב ןמסמ

 ,התאר אל ןיע, :רמאמב השעת המו :ולאשל ףיסוה רהימ

 ילב הנע -- יעתשמ ןוילעה ןדע ןגב יאה -- "ךתלוז -- םיהלא
 ינזאמב תולוקשה ויתובושת עמששמ  ,ויבאו .הברה בושחל

 םהב ליטהל ןיאש וגהנמל ולביקהשמו םהילע רזוח היה ,לכשה
 איה תאז ילוא :םהילע םקרתמ יובח דשח היה ,יפוד לכ

 םהב האור ,לשיפ-םירפא אוה :ארונ רתוי וא הטושפ תוליגר

 םיברקתמ ,םינויצה ,םהש הדמב ,תובל םיכלוהה םיעווג םיגהנמ

 גוהנל םיכירצ ןכלו םמוקמ תא םישפותה ,םיישממח םייחל

 ונב אוה ידמ רתוי ינויגה-- אל ךא -- דובכ לש גהנמ םהב

 ףיעסל ףיעסמ ויבא הסופ היה -- הלאכ תובשחמל שפתהלמ

 שאר אוהש אקע אד קרו -- !ונממ םה םיבוט וירבח םולכ

 שי ןכל ,םירואב שיא לאשי רשאכ וירבדו םהב םירבדמה

 ,וינפב ותלהת ,םהיפ ואלמש תמיא לכו ;ותעפשהמ םקיתעהל

 תלודג תצקמב לטבמו תונונשה ויתוצלהב םלדשמ ויבא היה

 .ונב

 הנע ,רזעילא בקעי 'ר יפמ ותלהת עמש רשאכ ,תעכ

 ידי תאצ ןעמל ךאו ,וינפ לע הכוסנ תיהבא הקחששכ ותמועל

 ךא ,הכוסה רמולכ ,והז וליבשב,, :דגנתמ תבוח -- ותבוח

 םייא יווצקב םש יא החכשנ המוא לש ןימוי קיתע יתד סכט

 יבאתו תונומדק יטוהל םישנא םירייתסמ וילאש ,םיקוחר

 ."ותקיתע בור לע םיממותשמו תונשונ

 לכ יפב אשינה הז ךנב לע ,ףלאוו ,ךתעד םירת אלה

 ,םהומכ והומכ .רזעילא בקעי 'ר בלענ !הצרעה לש שגרב

 המה ,תולעל םינזאמב ,וירבד תא רומגל ףלאוו 'ר ןתונ וניא

 .לארשי תורימז םיענ רמא ,דחי לבהמ

 םיחרזמה לכ ויהיו ןתי ימ ,רזעילא בקעי 'ר חצני ,ןתי ימ

 :והומכ

 'ך לש ורודיסב ורפס תא םיתניב ףילחהש ,ףלאוו 'רו

 ינפלש "ןוצר יהיו,ב ליחתהל תנמ לע ,"ןידמע,מ בקעי

 רבדה המל לשמ ,ךל לשמא,, :וירבד ירחא אלמי ,הדועסה

 ןווכל ותעד לע הלעה אל וימימש ,בוח לעב הוולל ,המוד

 לע וחיכומ ,תוקיר םידיב רזחומה השונהשכו ןועריפה ןמז לע

 ."ינומכ ךיתובוח ילעב לכ ויהו ןתי ימ,, :וצרמ אוה ,לוועה

 ,ול הכירצ העשהשמ ,דימת עלוקה ,ויבא לש הז ןוימד

 לש םתחישל בישקהו בשיש לשיפ-םירפא לש ותושידאב עגנ

 .ואסכמ ומיריו ללכ וילא תעגונ הניא ולאכ ,םידידיה ינש

 ,רפסמ בר ןומה לאכ ,הכוסה ללחב וירבד עירתמ ליחתהשכו

 קיתע סכט,, :ולבקא ,אוה הלבק םא ,אבא ,ךרבד,, :םיעטי

 | .ךכ אל ויבגל "...החכשנ המוא לש ןימוי

 תיעבטה הכוס התוא לש תופיה תוכוסהמ האובב ךא

 לע יחה ירבעה רכאה ידיב המקוהש ונצרא תומדשב המודקה
 אלמ ותיב ,רכשו ןיי םיבקיה וקישהו ותג האלמ תע ותמדא

 'ד ועיבשה רשא הבוטה לכ לע 'דל האדוה ותתבו :'ד תכרב

 בטיממו ותמדא ירפ רדהמ ול חקול והירה -- שוריתו ןגד בורב

 ץראמ אבה לוזגה בלולה ותואכ ,םהילע ךרבמו םיראופמה היפנע

 ,םהילע םיכרבמ םתאש ,תחדינ ריע לש גורתא ותואכו םכל אל

 תע,, םושמ ,ירבחו ינא ,יתאב ןכלו .הלטבל הכרב ןיעכ ,יתעדל

 תא ורפה ,תוריפ ואיצוה :רמולכ "ךתרות ורפה -- 'דל תושעל

 הברתתו גשגשת ןעמל התוא ועטנ ,תדלומה תמדאב םכתרות

 ידכ דע םייחב תגזמתמה הרותל רמולכ ,םייח-תרותל לדגתו

 תנוזינ תחאה יכ ,הדובע ןיבו הרות ןיב ןילובגה שוטשט

 אפרנ ןויצ-תבישו ץראה תלואג לש ירוקמה וגלעפמבו .התרבחמ

 םככרדמו ,הלוגב עקתשהל העטומה םכתונשקעמ םכתא םג

 םשו .לארשי ץרא יגורתא לע ןוי יגורתא ףידעהל תדספנה

 םעט בוטב תווצמה תא םייקל לכונ לוכי החטבומה ץראב

 ."ותרותו וצרא ,ונמע יפלכ ןחו תאש רתיו תעדו

 השעש ,ס'השמ ףלאוו 'ר קרו םמוד ושירחה םינקזה ינש

 תוללממ רוזחמב ויתפשו םיעגרה םתוא לכ תסכרפאכ ונזא תא

 םע האלמ תידדה הנבה לש טבמ ףילחה ,ונב תחכוה םותכ

 תא ףלאוו 'ר םרהבו האלמ המכסהכ וספת ןורחאה הזו ,ונב

 לע םיבר םימי בשיל ונכזתו :ותלפת םתח ,הלעמ יפלכ ויניע

 רבעל תועמשמ בר ןיעדףועמב וצרקבו ...שדוק תמדא ,המדאה

 ,וילע הלמוחל חצונמ לע וימחר ורכמנש חצנמכ הפוצה ,ונב

 "...ךתאריבו ךתדובעב,, :ץעימכ ףיסוה
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 השרובב הנושארה התיבשה

 וניד קפפ) ''תוצמה ילגלגמ לש םתסנרפ חפקל רופאו,

 (דורבמ רגולק המלש יר לש

 היפאמה תא ריאמ"םייח ידימ היה רכוח דירפ המלש םג

 םע ונובשח (תורעיב תודיקפ קספה לש םעט ותואמ כ'ג)

 םינשב יתישענ רבכ ינאו ומדוקמ היה רשי יאדוב "ןחמק,,ה

 ;חבושמ ןלגלג רמול ךירצ ןיאו הלועמ (רעטענק) "ןשייל,, וללה

 הקד ,המוטא תיגוגזכ התיה הפוקש ידי תחתמ האציש הצמה

 חותימב םיקסועה .ואולימב חריה לגלגכ הלוגעו הוש הדמב

 התיה אל וז תבורעת .םירוחב םטועימו ויה םישנ םבור ,תוצמה

 -יתבב 'היצקפסניא, םירקבה דחאב ותושעב ,רתלא 'ר ברה חורל

 ,וצל הכפהש העד ,המלש 'רל םג וז ותעד תא עיבה ,היפאה

 ןבומ .דחיב דובעל תורענו םירענל חינהל ןיאש ,הארוהל

 .םהיניב ינאו -- םירוחב לש רפסמ יתמ לע אצי ףצקהש

 ,ומתתסנ הנהו הסנרפ תורוקמ ינפל וחתפנ הנשב םייעובש

 גזמיי ,תוצמה הניפאית ונממ יתרמא רשא ,ירכש הטמ רבשה

 ימולחב !?אל המו תרזחו תוקרי ,המדא יחופת ונקיי ,ןייה

 םיפצמו ינפל םמצע תא םיחטשמ השרוב יקוש לכ יתיאר

 הגהו ...המלש לצא דובעאש הדובעה יפסכמ הלודגה הינקל

 תלחותו ובזיכ ץיק תווקת .רבוע לצכ ופע ,וזוגנ זפה תומולח

 -- ףוצר ופוסו ותלותח ןוממש -- ףסכה רורצו ושחיכ ףרוח

 לש םמעט תא םועטל יל ןתינ העש התוא .אינקירו איידצ
 -- אוה ישפנב יכ ,רבדה יל הרח בטיה .הדובעמ םילטבומה

 תורודס רבכש תוצמה דבל ,חספה יכרצ אבא חקי ןיינמ

 ויקומיצב ססותה ןייהו ןהילע השורפ הרוחצ הפמו ןלסב

 תיבמ שאר ייופח "םירטופמ,ה תאצב !!ןישקה קובקבב

 רוסמל םהל יתעצהו םישאוימה תא יתסניכ תוצמה תייפאמ

 הטושפ הצמב הדובעל ונתוא ריזחי אל םאש ,המלשל העדומ

 םירבג ידיב תישענ התיהש) הרומש הצמל םג אובנ אל

 .םויאה לע ול רפיסו ברל ץא המלש .(דבלב

 / !יד םינפ יזע / (בע וסוכ וינפו) / :ברה רמאיו ןעיו

 / רענ לכ קחרהו / רעשב םש דומע / יאה הילוכ ףיצחדמ

 / תוצמהש בטומ / (ברה דובכ םואנ) / ףסה לע ךורדמ

 / םישדקב לוספו / תוצרפ הנאצת אלו / םישנ ידיב הנשעית

 / הרומשה תיפא םוי / הרומשאה תאצב רקובב הנדמעתו
 הצמו / הרוש לומ הרוש / םישרקה ינפל / םישנה הנאבתו

 הצמ / הרבו הקד / השולנ הפכב / השודקו הרוהט / הרומש

 זאמ השרוב / המותחנ זולעי / המוחו תינחיר / הראפתל

 / .התומכ התפא אל / התויה

 הצמב -- התורשכ תא קודבל ברה ךלה הצמ םתסב םא

 :עידומו המינפ סרה והשימ העש התוא .ןכש לכ אל הרומש

 .םהיגפ לע תועינצ תשרא תולעמ םישנה .ברקו ךלוה ברה

 ברהו העז תלדה .ןתפש לע / דחיב םינכוש / דחפו ךויח

 תורימת תא ףטוע ישמ ןטפק ,המוק הבג :הפס לע בעצינ

 תובעה םייתפשהו םיאלמ םינפ ,ושאר לע טימאס עבוכו ווג

 -- ןהילעו תיתחפשמ תולדג לש יוטיב םהל תוושמ םתחתמש

 ושבל םיעוגרה םינפה םתוא הנהו -- הנולת קפס ךויח קפס

 לע התלתנ תבקונ הלאשו ויניעמ טבינ ,רעוס םעזו תורדק

 :ול רמא .הרומש הצמ :ול רמא 1 המלש ,ולא תוצמ ןהמ :ויפ

 קספ ברה אלה :ול רמא ? הרומש הצמ םיפוא םישנ םע םולכ

 ךימימ תעמש יכו :ול רמא !םישנא ןיאב םישנ תחקל

 תא ברה חכש םא !!הרומש הצמב םישנ תושוע השרובבש

 ילואו םישגה תא ול ריתהש רכז אלש וא ,המלשל הרוה רשא =

 אלא ,אוה אדח 'וכו "...ריתהש הפה,, תטישל הנפו ותעדב ךלמנ
 וציו םישנה רבעל ויניע תא הנפהו המלש תא לואשמ לדחש

 הררקתנ אל כ"יפעא ןתיבל בושלו תוצמה תא חינהל ןהילע
 תא ועורזב ףרגיו םישרקה לע ודי תבוכרא ריבעהש דע ותעד

 ...הצרא ןדירויו םהילעש תוצמה לכ

 לע היה האתשמ לכהו העש התוא התיה הלודג הכובמה

 דרחנ ברה םגש רשפא .סעכ תעשב השענש זיזפה השעמה

 .רדחב טשפ קיעמ םלאו םישירחמו םידמוע םלוכ .ודי תפונתמ

 החיטהש ,תצרמנו הרצק העדוהב המלש עסיש הקיתשה תא

 'רל ,הרות ןידל ברה תא הז דמעמב ןימזמ ינא :ברה ינפב

 םיביריה רבעל תופילח ונפוה םיחכונה יניע ...ןיידה ןושרג

 ףקותב ,התוצרפתה ינפל תדמוע םינוא תרעסש ויה םיחוטבו

 :םיפעוזה ברה ינפב לחש יונישב וניחבה ,םתעתפהל ,הנהו הזוע

 ,יתדיפקב יתגלפה,, תורמואכ המלש לע תוציצמ הביח יניע

 -תב תורגשמו תובחרתמ וליחתה תודומצה ויתפש ."יל חלס

 רמושכ לבא ;הצקה דע הצקה ןמ ,וינפ לע תטשפתמה קוחצ

 : המלשל טלופ ותכל בגאו תלדל וינפ הטמ ודמעמ דובכ לע

 חירטהל לבח ,ךל רזחוי ותרומתו -- קזיה ןובשח יל השע

 אוה ,יתונב ,ןתאו .ןויסנבו הכובמב ואיבהלו ןושרג יבר תא

 הנבוש ,םהינפב לכתסהל ילבמ םישנל וירבד תא הנפמ

 לקתנ ותאצב .הישות ןכידי הנישעתו שדוקה תכאלמל

 עדיו תוצמה-יתבוש לש םיינחלס יתלבו םיזגרנה םהיטבמב

 ירהש ,והוזחא הטרח ישגרש ,הארנו ומל ללוע רשא תא

 יכ תוצמה ישוע לש םבכרהב ברעתהלמ לדח האבה הנשל

 ויהש בקעיו קחצי םהרבא ינב םלוכ םירבגכו םישנכ םלוכ

 רייבמב רכזנ ילואו .ןהילע ווטצנ םרטב דוע תוצמה ילכואמ +
 ירה -- חספ םאו -- "אוה חספה סרפ תרמא אדה,, (גי חמ)

 יאדוב םיכאלמל ןיליכאמש תוצמו -- תוצמ אלא תוגוע ןיא

 .ונמא הרש רמוא יוה +? ןניכה ימו -- ויה "הרומש

 השרובב םיטסינומוק

 (תובא יקרפ) ייילשו ילש -- ךלש,,

 דמלמה ויבא תיבב ותנמ הטעמתנש השרובמ דחא רענ

 .םיקחרמל דודיו וירוה תיב תא אצי -- רצ השענ ומחלו

 יירבע, תצקמ דבלמו וכרדל ומע לטנ אל עוצקמו ליאוה

 ביתנב רבד והויל אל ,וןיבא ול שירפהש י"שריפ םע שמוחו
 אל הקקושה ושפנו וקלח תנמ תויהל ןובערה ףיסוה ,ןירוסיה

 ףרוציו םירעה דחאב ומצע תא אצמ תועובש רובעכ .האלמנ

 ,לבה ירבדב קוסעל היונפ םתעש ןיא הב םינוחלש ,הנחמל

 ועיקשיו םילימעה ילצנמ תא רשעה ןעמל רוצייו הדובע ןוגכ

 הרבחב שיבמה בצמל ןורתפ םיעיצמה םירפסב םשאר תא
 ןושל יקשופ .םילעופה ח"ע םיליפט-ייח היחה ,תלקלוקמה

 תא אלממ ליחתה השרוב ןב םגו תונוברדכ םירבד ועימשה
 ,היצטאולפסכא , :הרשעתנ ונושל ,םינכפהמ תונויער וסרכ
 לע ורגתשנ בי'ויכו 'םינגרוב ,היצולוביר ,סכראמ ,ןוירטלורפ
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 םלוע ןוקיתל תונויגה ןועט םירובד תרווככ המוה שארו ויפ

 טסינומוק לש תרטע ושארל דונעל והורישכה -- ןויבא תוכלמב

 הכלה אבא תבב לחנש םייוטיבה תלד שידיאה תפש .קהבומ

 הנשמהו הרותהו עדימה תא ול וקפיס םירפס ,ולצא הביחרהו

 םע לש םתמחלמ תא םחולכ ומצע תא אריו םייטסיסכראמה

 תרזעב לצנמה דמעמה-ייודב) םיגחה ימי בורקב .םילימעה

 תיבל ושפנ התלכ (םינומהה תמדרהל "םויפוא,,ה איהש תדה

 םימעטה ןחבמב ודמע דעומ ימיבש ,החבטמ-ילכאמל ,אמא

 םילחנלו םירהל ,הצוחרה תנותוכלו הייקנה הטימל ,תומכהו

 ולעה םיעוגעגה ישגרו ונורכזש םירבדה לכלו םירבחלו םינגלו

 תא ועקת הידוהי ,םינפ ול הריבסה השרוב .העש התוא וינפל

 ,םלשל והוכריבו תיתימא החמשבו םוחב ולש ךותל םהידי

 -- ויתופקשהל ולאש אל םדאו ויתועדב ןינעתה אל שיא

 הניכסה אל השרובש ,תונויער םרזו ויפ תא חתפש אוה אלמלא

 המד המד .וירבד יעמוש ינזא תא רבעו וכותמ ץרפ ,םהל

 ריעב לביקש ותרות יירקעל ילאידיאה םוקמה אוה השרובש

 .םירישע ירהו (! םיינע ךיא דוע) הב ריבכמל םיינע ירה : וטלקמ

 ךדי חלשו ךל -- התאו .םילצונמ -- וללהו םילצנמ וללה

 אלא .השרוב לש התולדל ץקה תא אבהו ערה שרושב זוחאו

 רופישו םילימע לוצינו יתרבח לווע לע םינוטירו תוחישש

 ישרק דיל םירעב םש ולהנתהש םיאכלהל הגאדו םילעופה ייח

 טחמה לש ףוקב טוחה תלחשה תעשב וא טייחה תיבב ץוהיגה

 .השרובבש םינטקה הכאלמה יתבב םלוק עמשנ םרט דוע --

 םתדובע ןחלוש לע וג יפופכ ודמע םהינימל תוינמואה ילעב

 .םקלחב וחמשו

 חמשיו טסינומוקה לש ועמש עיגה ס'השמ ףלוו ינזאל םג

 וכרדב ןותחתה בוחרב ורבעב םעפ .ורובע גאדיש ימ שיש

 הצורה רענה רמולכ ,ותארקל איבנה והילא :הנהו -- תבכרל

 דירוה ,םולשל הבידנ די ול טישוה ףלוו .םלועל הלואג איבהל

 דלפנייטש רעזייל לש ותיב לומו ולומ בציתיו וילעמ וקש תא

 השעמכ ,םזינומוקה לש ותרות ירקיע לע רבסה ונממ שקביו

 היינשה דועב ,תחא לגר לע דמוע אוהשכ ,לליה לצא רגה

 רבסהה .תבכרה תא רחאל שש וניאו הבישיול הכרדל הצא

 םיפתוש תויהל םיכירצ םילעופה ,סכרמ תרות יפלש ,היה

 וקלחי קלחכ קלח ,הדובעה ןתונל םיסינכמ םהש םיחוורל םיוש

 שיש המ לכ ךירבד יפלש ,ףלוו בישח ,רבד לש ורוציק .םהיניב

 ליחתה ףלוו 'רו) לשמל ,קלחכ קלח ךתא קלחל ךירצ ינא יל

 היח המגוד ונממ איצומו ורצואב שפשפלו וקשב טטחל

 ינאש ןוזמ תוליבח יתש ונינפל הנה .(השעמל הכלה הללממו

 םה םיבייח םאה -- ןניד המ -- הבישיה ירוחבל םאיבמ

 ימל -- ןהמ תחא ךל ןתא םא יכ ,םירוטפ וא ךלש הקולחב

 'רו כנש לשמ וא ?ןועמשל וא ןבוארל ,היינשה תא ןתא

 .םישרק ףתכמ רגנה יכדרמ תא האורו ויניע תובג םירמ ףלוו

 רוחבל ול ןת םייתניב ,והשמ ררבל ונל שי ,ףלוו ול ארוק ,דומע

 ךלש ,בותכ הרותב םוקמ םושב יכ ,ךישרק תיצחמ תא הז

 ! ? השרובב קדצה היא ,אל דחא ףא ולו םישרקה לכ םיעיגמ

 ףלוו 'רש ןקתמה רענה הארשמ !+? היתובוחרמ רשוי הלגה

 יכ ,הדיבכ ןזוא לע תיחשה וירבד תאו ותעד ףוסל דרי אל

 ףאו ןווכתה וילא אל יכ ,תורצויה תא ףילחה ולש אתגולפ-רבה

 'ר .הנגה םינועטה םיחפוקמה םה אלה ,אברדא ,רגנל אל

 ילאיצוסה קדצהש חכוויי םנמאש דע רובעי ןמזהש האר ףלוו

 לעבל ץעיו ,וידעלב הווישיוול עיגת תבכרה ךכ ךותבו ומע

 רטכורפ ץרה תיבל וא דלפנייטש רעזייל תיבל ריסיש ורבד

 רעזייל .םהל עיגמש הממ רתוי םמצעל וחקל תמאב ילואש

 םיחכוותמה ינש תא הארו ונולחח לצא העש התוא דמעש

 והארשמ .םהילא אציו םק ,בוחרה עצמאב םיחצנתמו םידמוע
 רבדו ךתיבל הזה רענה תא חק ,ךממ אתוטמב ,וילא ארק ,ףלוו

 םושו בוט רבד וב יתאצמ יכ ,רשוי ירמאו תמא-ירבד ותא

 ותיא להינו הכלהכ ודביכ ,ותיבל וסינכה רעזייל םנמא .לכש

 לע ותא חחושש ןכמ רחאל רפיסו ,וירבדכ ,תנינעמ דאמ החיש

 השרובמ החמומ דיחיהו הרבחה לש המורב םידמועש םינינע

 לש המעט יפל אל אלא -- םעט לש םירבד וינזאב עימשה

 תפטהמ לודחל ול יתצעיו ,ארד רשכיא אל ןיידע יכ ,השרוב

 ,חכ יעיגיו תומוטא םינזא לע ירטילורפה םזילאיצוסה תרות
 םישרלו םילדל המואמב רוזעת אל -- ינעל יתוא ךופהת וליפאו

 םיספות םניא ךיגיגה ירוהרהו וגריעבש םימוצעהו םיברה

 ךלש הרותה תא דומלל ליחתתש איה יתצע ןכל השרובב

 תוכלמ לוע תקירפ יכ ,תורחא תורות שקבל םוקמב ,המייקתו

 ןוקיתב הז רוחב לש וידעצ תישאר התיה וילעמ םימש

 חפיקו םימתה דמלמה ויבאל הזב םרג לבסו רעצ הברהו םלועה

 קרופל בא ותויהב ,ונממ ושרפ וידימלת בורו ותסנרפ תא ול

 הצרא הלעו ,םירבד הברה םש אצמתו (חידמו תיסמ ,לוע

 ,ורכש ןתת ומויב ,ריכש קושעת אל, לע אבנית םשו --

 םיקוספ דועו "...ךומכ ךערל תבהאו ,ךתימע טופשת קדצב

 ןאכ .לארשי תרות לש הדוסימ ילאיצוס קדצ לע םירבדמה

 תואבצ 'ה םואנ ילא ובוש, .ךרדה לע ךתראפת היהת אל

 רוחבה רקע םיגחה רחאל ןכא .וזוח הירכז אבנתנ "םכילא בושאו

 לוועה תאו היריבגו הינויבא לע השרוב תא בוזעיו וילגר תא

 הברה םינש ורבע אל .םימיה תירחאל ריאשה ונורתפו יתרבחה

 ובש ,דאמ ארונ ןורתפ ,השרוב ידוהיל םהל דעונ רחא ןורתפו

 ...לודגו ןוטק וושוה

 השרובב "רתסב ןתמ,, תרבח דוסיי

 - ןיאשח תכשל ...שדקמפב דיה תוכשל יתש

 ינב םיינעו יאשחב הכותל םינתונ אטח יארי

 0ו 'ה .קש) | "יאשחב דכותמ םיסנרפתמ םיכוט

 ,החונמה םוי יאצומב ,םיכוראה ףרוחה יברעמ דחאב

 ותבש תא םידוהי ץמוק ךיראה ,קסומה לזרבה רונת לש ומוחל

 הדמע השדח הרבח דוסיי .תיברע-תלפת רחא תסנכה תיבב

 ."רתסב ןתמ,, תפוק תלעפה :וז תמצמוצמ הרובח לש קרפה לע

 ,השדח הפוקל םדי טישוהל םידמעומלו הקדצ תופוקמ םינהנל

 אלא .יפושב השרובב ויה םייוצמ ירהש ,גואדל וקקדזנ אל

 המדא יחופת תנמב קפתסהלו בוערל ופידעהש םהיניב ויהש

 בלח בוטרוקב תתפולמ סרית חמקמ היושע הגילממ תכיתחו

 לע תולעל וליפא םינכומו חלמ תצקב הקוזב וא ץמוחמ

 .םדו רשב תנתמ ידיל אובל אל דבלבו ,הקיר ןטבב םבכשמ

 ךתבש השע,, :אביקע 'ר לש ורמאמ תא השרוב יינע ועדי בטיה

 יינע לש םתבשל (.חיק תבש) "! תוירבל ךרטצת לאו --- לוח

 וארש הלאו םתולד-ימורעמ תוסכל וליכשהש רמאייי השרוב

 םוקמה תא ואצי -- םיחתפה לע הרזחב םיינוע תלואג תא
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 ןיעמ -- הקדצ תיישע ידיל םירפכה רתימ םהיחא תא ואיבה

 תא םהיניב ופילחה םינויבאה :שרומרמב הלע "ןיפילח רעש,

 םיינעב ועקתשנ םיכרצנה תיברמ םלוא ...םהיבשומ תומוקמ

 .השדחה הרבחה לש םידסיימה תגאד ברעה הנותנ הלאלו --

 תקולחמ אלל ,תחא העד םיפסאנה תא הפפא הבישיה תליחתב

 תבקוג הלאש הילעמ התלעו הפצ הנהו .רוזעל ךירצש איהו

 העדה הגלפתנ ןאכו !אובי ןיאמ -- ףסכל אצומו :תלאושו

 ןושארה דעצהש רורב .הכב הזו הכב הז -- "תועד,,ל התיהו

 א"וא לכ לש תיטרפ תובדנתה לכ םדוק אוה ןורתפה תארקל

 ןמ םימרות ואובי םהירחא .ה"יא חתפיתש הפוקה ירבחמ

 דוע .הפוקה אלמית םהיתומורתמו ,ב"ויכו תובדנו םירדנ ,ץוחה

 יכרצמו ףסב ימוכס :הקדצה-ישעמב לחוה ותרחמלו ברע ותואב

 לש םתיבל םכרד םיאצומ וליחתה הלענהו השבלה ,ןוזמ

 הנמה התנוכ ךכ) "תבשל הלח,ו הרזע יכירצו םחל יכושח

 הקפוס (הוצמו הביח ןושלב ךרצנה תיבל האבש המועזה

 השועה לודג,, :םרמאמכ .לבקמה ןובלעו םינפ תנבלה ילב

 םימיל םלוא .(:ט ב"ב) "וניבר השממ רתוי ,רתסב הקדצ

 הפוקה וז -- רובהו "יראה תא עיבשמ וניא ץמוקה,,ש רווחתנ

 .בר םוצמצב ומרתנש תומורתה תוילוחמ האלמתנ אל --

 הרבחה לש תישילשו היינש הבישי וסניכו ודמע !ושע המ

 םגו "הניתנ, ידכ וב ןיא "ןתמ,בש חכוהו "רתסב ןתמ,

 םהימ םישחנמו םישחול דימ ירהש ,רתתסה -- "רתס,,ה

 שיש רופסמ םיבר תומש ולעה שוחינ ידכ ךותו "םילבקמ ,ה

 .ןיא ףסכו -- םהיתבל ןובער רבש איבהלו םננחל

 המצע הליתשה -- הנענ הניאו תקעוצה הפוקל רצב

 ועמש :אוהו -- תכחוגמ טעמכ ,הרזומ העצה םינוידה ןחלושל
 ןתמ תא לטבל -- !םיעיגמ םירבדה ןכיה דע וממותשהו
 יטייצראיה, םויב תתל םיגהונש ,תסנכה תיבב "ןוקית,,ה

 ותרומת ףסכ סינכהלו ("ןוקית,  לטבל הנקת) ...םירטפנל

 ,שפנ תולדג תאז העצהב התיה הרואכל .הרבחה תפוקל

 - ךדיאמ םלוא ,הקיר ןטב לע הלד הנמל רותיול תונוכנ
 ףא דעונה ,ןוקיתה לש ומצע לכ ירהש -- "שרל געול,, תצקמ

 תלפת תא םמייסב םמצע םיללפתמה םהו םיבער ליכאהל אוה

 -תגוע ןמ חוניקבו גזוממ ש"י טעמב םשפנ םיבישמו תירחשה

 רורצל ,ול םיכחמו םידמועש ,"שרוק,, ארקנה ,קתוממ סרית

 הת תמיגל ףאש ,םיללפתמה לא ץרוקו ןולחה תיוזב חנומה

 'ה תא ודבכת טעמ דוע :הלילה זאמ םהיפ לא אב אל
 העצה ןיאשכ רקיעבו -- תועצהה לש ןכרדכ םלוא ...םכנורגב

 ליאוה ,םרב .תינורקע הלבקתנ העצהה -- תרחא תישעמ

 בושח גהנמ לטבלו ,תורוד-ירודמ עובקו אוה קיתע "ןוקית,,הו

 תתפומ ףירח הקשמ לש תיסוכ תמיגל קינעמה הז שדוקמו
 -- תוקוחר םיתעל) תוכרב יתש ךרבל ,אינע אמחל תסורפב

 הלפתו "! םייחל,, ףילחלו (...תמא-תגוע רורצב תולעב :שולש

 םוקממ הז גהנמ עקעקלו ריסהל םיניהמ דציכ -- המשנ תילעל
 יפמ האצי -- ןינעלו הטושפ ,העצה תפדור העצה !ותויה
 קתעה ובו בתכמ ץירהל :טרפלה רעב-שובייל ,הרבחה ריכזמ

 .ותעד תווחל ושקבלו יברל -- הטלחהה לע ח"ודה

 תוגייתסה טעמבו שטולמה ונונגסבו ולש לסלוסמה די בתכב

 (א"ת ןופצ לש הבר תעכ אוהש) ריכזמה םשר ,העצהל
 בתכמהו (הכרבל ורכז ,הלעמ לש הבישיל ןמזוה םייתניב)
 --  הבו אובל הרחיא אל הבושתה | .ץינ'זיול רגוש

 ב"ויכו "הכרב אובת,,ו "יתית,,ו ירשיי,,: הרמז לוקו הדות תעבה

 / םתושפנב םימימתהו / םתובלב םירשימל / םיחצנ ייחו

 / םיחבש ,ל"צז לארשי יבר לע הבוטה לארשי-תבהא דיכ

 / םינויבאו םילדמ /  הקעצ יניזאמו / הקדצו דסח יפדור

 / םנובער עיבשהל / סנוראב םהל ןיאב / םינויכ םיגוהה

 / םילמב ךסוחכ / הציצח השוע יברה / הצילמה תראפתלו

 ייפטעתת םהב םשפנ ,םיאמצ םג םיבער,, -- / םילהתמ קוספב

 יפנכ תחת הפוטע םתמשניםשפנש ,םירטפנה םג ירהש --

 תסורפל םיפסכנ םה ףא -- םירוהטו םישודק תולעמב הניכשה

 יברהו .םש םה "םיאמצ םג םיבער,, יכ ,הקשמ תצקלו הגוע

 ןיאו ולטבל ןיא ,תורוד הזמ לבוקמ גהנמש :ושדק דיב ףיסוה

 ,'ישרל געול, לע שרדה יפל -- םירטפנ) "םישר,, םיחוד

 ןיא שרלו,, קוספה י"'פע ,םיינעה םח) -- "םישר,, ינפמ (עודיכ

 וקבשש הלא ...םישרה ינש םינהנ "ןוקית,,ה ןתמבו -- ("לכ

 -- םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו -- .םייחב םדועש הלאו םייח

 ."םויה םכלכ םייח

 (:ט בי'ב) ייה'ערממ רתוי הקדצ השועה לודג,

 השרובב הקדצ השעמ

 שוריפ ויה םיעדוי -- התיה הרות םוקמש השרובב

 ,םירהצו רקובו ברע הידוהי יפמ ואציש תוליהתה .םילימה

 ינש .םהל םויה ןיריהנ םהישוריפ --  בלל םירבדמה

 וכפש םבש ,וירומוממש םילהתה רפס אוה ,ויתוליפת רודיסל

 לדוהי תיב ןולח לכמ ולעו ועקב םורמ בשוי ינפל םחיש תא

 תוריהבכ םהל היה ריהב םנכת -- תלחותו היפצ םבל אלמתנו

 לש ןשוריפ ןיבי אל ימ יכו .םיקחשב םיריהבה תורואמה

 רשא שיאה ירשא,, -- םילהתה רפס לש תונושארה תולמה

 םיאטח ךרדבו,, ;ועמשמכ וטושפ -- "םיעשר תצעב ךלה אל

 "בשי אל םיציל בשומבו,, ;והניבי אל רוב קר -- "דמע אל

 ךל ירה :היה היוקל השרוב לש הרואמ םבל ןובאדל ,ןאכ --

 לומ ,הרייעה רובטב ,ץיבוקרמ תיב לספס לע םיציל בשומ

 רבעי אלש םהינפל ףלוחה םדא ךל ןיאו .ב.ו השמ לש ותיב

 ותרותבו וצפח 'ה תרותב םא יכ,, .ןנושמה םנושל טבש תחת

 םקמעל דרי אלש םדא אצמת םולכ -- "הלילו םמוי הגהי
 -- "..םימ יגלפ לע לותש ץעכ היהו,, ?וללה םיקוספה לש

 -ילעב לש םתלפת תיב ,"םייח-ץע,, תסנכה תיבב וליפא אלה
 "...ותעב ןתי וירפ רשא,,..ושוריפ םיעדוי הרות-יטועמ הכאלמה

 לע םירק םימכ םיחלוק םהיתולמו םהיקוספו םיקרפה -- 'וגו

 .םייוואמ תונופס תומיענבו תוטשפב םירמאנו הפייע שפנ
 רתוי לקש םיקוספב םילקתנ םשו הפש שיחכהל ןיא םנמא
 םימ תצקמ בואשל ידכ רהנה יבג טשפש חרקה תא חצפל
 הכדי,, ןוגכ ,תוארקמה לש םטושפ טשפל רשאמ ףרוחה ישדחב

 םורכ,, ,"ןומולהי תופליכו לישכב,, ,"וימוצעב לפנו חושי

 :םיניבמ רקיעה תא ,םולכ ךכב ןיא -- "םדא ינבל תולוז

 ;םויה ןוכנכ ןיבמל םינוכנ -- "תורוהט תורמא -- 'ה תורמא,

 יאדוב -- "םיתעבש קקוזמ ץראל לילעב,, -- ינשה וקלח וליאו

 זא -- והניבי אל םאו .איה הבוטל בותכה תנווכ ןאכ םגש

 רבודמ םילהתב .ונממ םישקבמש המ עדוי ה"בקה -- ! המ
 דוד הנופ השרוב ידוהיל ,םהילאו עשר לע וא קידצ לע וא
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 ןיא .תורוהטה ויתורמא תולצלצמ וחומבו .ויתולהתב ךלמה

 םה םלוכבש םיאנהו -- הז רפסבש תואנה םילמל הצק

 םימעפ תורשע םינשנו םירזוחש "דסחו הקדצ,, םיאטבמה

 דסח לומגל םהמ שקבמ ה"בקהש םה םיעדוי דוד יפכ .םילהתב

 אוהש ועדי השרובב !והמ -- תמא לש דסח .הקדצ תושעלו

 ,ושוריפב י"שר םהל הרוה ןכ יכ ,םיתמה םע םישועש דסחה

 םה ותואו םיכלוהו םירצקתמה ןושח ימיב וב םינייעמש

 ריזחמהו -- ןוממ וז -- הקדצ -- 1 הקדצ .תומלשב םימייקמ

 וליפאו ,הקדצ תווצמ םייק אלש השרובב ידוהי ןיא ...חיכוי

 הלגתנש הלאכ ,םנמא םנשי .ויה הקדצ ישוע -- םהבש םיינעה

 הטורפ תתל ילבמ תע לכב הקדצ תושעל רשפאש דוסה םהל

 םתנשמ תעשב םהל ןמדזנש הרות-ידמול םה אלה -- ינעל

 -- "תע לכב הקדצ השוע ...ירשא,, :ודצב ושרדמו קוספה

 .(.נ .תכ) "םינטק ןהשכ ויתונבו וינב סנרפמה הז,

 הז, :הנושאר העד יפל הז קוספ ומייקש םג ויה לבא

 יז הבוט הדמ םג) "ןאישמו ותיב ךותב המותיו םותי לדגמה

 ןיב הנמנ אלש דחא היה אל ללכ ךרדב .השרובב התיה תחוור

 ,ותניתנו ותלוכי יפל לכה .ינע ןיבו רישע ןיב ,הקדצה ינתונ

 ,םיחתפה לע רזחמ ינע ,ס'הילדג-לאקזח .ףסכ-הושבו ףסכב

 "םימי,,בש רחבומה אוהו -- עובשב "םוי,, הבישי רוחב סנרפמ

 -- ורצוא תא חתופ םירעיו תודש לעב ,ץמייטש לארשי ;ולש

 רורצב רובציו יתיי ,"ןיפכד לכ,,ל םיחספ-יברעב שקה םסא אוה

 לנבמ םידוהי תורשעו תאש ןולכוי רשא לככ ןישק ותליבח

 ואב ,וללומתנו וקחתשנ םהיתוטמב דקתשא-ישקש םעה תלד

 םהילע הדיבכהש ,המוק יפופכ ורזחו םיפוקז םהשכ םהילבהב

 תא וננעירו ,הלעמו םמכשמ םפתכ לע הנועטה ןבתה תמירע
 -- רטכורפ קחציו ץרעה םיחאה .גחה תארקל םהינורזמ

 תרוסנו ,םהידדצ ינשמ םישרקה תרושנ תא הריקפה םתרסנמ
 ,הריסנ תעשב םירשונה ץע-יריגרג ,''ץכיגייז,,ה איה ,םיצעה

 תופצר לע הריזפו הקיזבל --- הנורחאהו הקסהל ושמש םינושארה

 תותבש-יברעב ןתפיטש רחאל ,םישרק תויושעה םירדחה

 תורפע יקש-יסמועו ץע תוליבח יאשונ לש תותכ-תותכ .םידעומו
 .תלוכי-יטועמ לש םהיתב ןוויכל הריסנה תיבמ ויה םיאצוי ץע

 (ותשאו אוה -- רי'העהחלמ יהלשב גרהנש) ס'ץרעה ףלאוו --

 םנח ,הניבגו האמח םיינעה הניטניפב םיאירבמל היה קפסמ

 תואלמ (ןלירב) תונויבח חלש לודגה ףלאוו לש ותונחלו

 חמק תונקל ותונחל םיאבה םיינעל םקלחל ,ץמוחמ ןאצ-בלח

 לאיחי תונב .וב התוא תפלל "'השילוק,ה לישבתל סרית

 -הירא .םישישק גוז הלכלכש תורענ תרובח ונגרא ץמייטש

 סמח תקעזב .ש.ע ונכש וילא סנכנשמ -- חפנה בייל

 תאו םינטקה וידליל בלחה תנתונ ותרפ תא ולצא םימירחמש

 םיעבותש קנעמה רובע -- ותיב תסנרפמ הריפתה תנוכמ

 דעומ דועב אב אלש לע חיכומה הפל ףרוצ בייל 'ר -- ונממ

 הטשוהש ודי תא -- המרחהה דעב עונמל היה רשפאש

 לש ודיב םנתנו ותיב יכרצל זנגש ויתונוכסח תא רבצ ,הרזעל

 תאו הרפה תא הנקיו תיבמופה הריכמה םייב ךליש לרע ןכש

 ,םהינש יכ -- רדסל וקיפסה אל םולשתה ןובשח תא ...הנוכמה

 תונובשח םישקבמ,, ןיא וב רשא םוקמל וכלה בטומהו ביטמה

 | (.טכ .הוק) "םיבר

 ב



 רסומו תודמ

 השרובב הואגה
 לודגו ןוטק הושמ
 ירסומה םלדגב םיוש השרוב ידוהי
 תיתשרות הואגב הרוקמש הטטק
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 (ג די ילשמ) "...הואג רטוח ליוא יפב,

 םעה ןומה לש םנבומב הלוז חור תוסג ,וז הנוגמ הדמ

 ישניאא וליפא תלבוקמ הניאש,,) םדאב הקבדש ,הואג המשש
 השק ? השרובב התיה תמייקה וז תוריהי -- (.חצ ב''ב "היתיב
 רעשל ןיאו הב ויה ח"ת הברה ןכש ,וז הלאש לע תונעל
 ורבע רהיתמהמ וא האגתמב ורמאנש םירומחה םירמאמהש
 ותמכח ,רהיתמה ח"'ת,,ש ,בל תמושת ךושמ ילבל םהינפלמ

 "בל הבג לכ 'ה תבעות,, ןוגכ ,םיקוספהו "ונממ תקלתסמ
 ןאכמ ,'וכו ...ה תא תחכשו -- ךבבל םרו,, (גכ ,טכ ילשמ)

 -- דועו דועו (.ה .וס) "רקיעב רפוכ וליאכ ןנחוי 'ר רמא
 -שרובה הרבחב תוליסמ הואגה האצמ כ"יפעאו תאז תורמלו
 .םינטקה ןיבו םילודגה ןיב ,תיא

 ותשיבלה ,וילע הטלתשהו םדאה לע התלעשמ וז הואג
 יואר תמאב אוהש תוא ונממ שורדל הליחתהו תוריהי
 ץוח םולכ הב ןיאש הבובנ תוחפנתה לש "אלטציא,, התואל

 תואשנתהו השולק תונוילע ןיגפמה ינוציחה הארמה ןמ
 ? השרוב ידוהימ תצקמ לצא הואגה האטבתה המב .תינקיר
 (.חב .רב) "עידי היפטקמ ןיצוב ןיצוב , :ללכה יפל ךלנ םא

 .םבר תיבב םתויהב םינטקה לצא רבכ ןיחבהל היה רשפא ירה

 תוצילע האלמ ורצחש העשב יברה תיב דיל ומותל רבועה םדא

 ורבח ג'ע בכור הז ,אתווצב תבבותשמ הזילע הרבחו שפנ

 תא קופדכ ,וקפדמו וזרזמ ,וילא רושקה לבחב ךשומ הזו
 תוציפקב םינמאתמ וללהו םירותפכב םיקחשמ הלא ; סוסה

 האורה דלי חיגמ תונפה תחאמו םהיעיר לש ףופכה םווגל לעמ

 רבח אלל ,וידעומב דדוב ,וירבח רתימ דרפנו לדבנ ומצע תא
 וב םילגמ וליחתה עתפל יכ ,המ לשב תעדל ילבלו עירו

 םתבושמב ברועמ וניאש ,ינלטב ןקתש םתס וא רוגיפ ינמיס

 .וינעל שחרתמה לע דצה ןמ ףיקשמכ המוד אוהו וירבח לש

 וילע םיחסופו ונמיה םילידב ויריבחש הארשמ םלוא
 ךלוה-בבוס הלא תודידב תועשב ,ותוא האורש ימ ןיאו

 עצמאב רצענ ,ומוקמ תא אצומ וניאש ,הז חדינ דלי ,אוה
 ,וינפ לע זחופ רענ רובעבו ויתפש ןיבל ועבצא ץעונ ,רצחק

 רימ טימ ךיז וטסליוו,, :רבדי םינונחתו וילא ודי היה טשופ
 .(1 ימע עעורתהל הצור ךניאה) "1 ןץ'רבח טשינ

 "רענתה,ל וליחתהו םירענל ויהו םידליה ולידגה

 םמצע תא וארשכו םהיניב קימעהו רעפה ךלה (ןצ'רוחב)

 תלבק םש ול התכיח ,"םירוחב תראפת,, להקב אובל םייואר

 ודמעמ היה יולת םירוחבה תרבחל וז הסינכב .וכרע יפל םינפ

 םיניתממ היה הז תחתו דימ ותוא םיגווסמ ויה אל םש .הב

 המכ ,בשיי ןכיה ,ומצע אוה ,רדתסי דציכ תוארל םיפצמ ,ול
 לכה הליחתכל ,לוכיבכ ,םירוחבה לצא .הרותל הילעב רודי

 ,הרסנמ לעבכ -- רחוסכ ,תורעי ןלבקכ -- רלדנסכ :ןיווש
 םלוכש -- םהיניבש הושה דצה ,'וכו תומהב הנוקכ -- רגנכ

 םיטייחה םייחו הילא לצא תורופת תופילח :רדה ישובל
 תבינעו וילגרל םיכורש קירבהל תוחצחוצמ םילענ .םיחבושמה

 שובח רוחש דבל עבוכ ,ותנתוכ ןוראוצ תא תקדהמ םינווג

 הוואגה תשורי
 תונוגה יתלב תודמ תצקמ
 השרובב "הואג ה

 ,רהוזו ויז רמוא ולוכו יעשמל םיצהוגמ ותרדא ילפקו ושארל
 ןיאש תמחמ ,הכאלמ לעב ינפב רחוס רכינ אלו קירבמו קיהבמ

 םרט דוע "םיחיר ,, יכ ,תיבה תלכלכ תגאד ןיידע םהילע
 | .םראוצ לע ולע

 םוקמה תריחבב ,ומצע תכרעה םע האב הרצה אלא

 הקיתשב וא ותעד לע הדימעו השירדב ,וגישו וחישבו

 תא לבקיו םיבר םימי ורבעי אל .םירחא תעדל המכסהו

 וליפאו התוחנ הילע תרוצב םיאבגה ידימ "הכרעה תדועת,,

 תפיטח תעשב הרעגו הסג הקתשהב ,המוקמב "הלילגו ההבגה,,

 םשור בר דוביכב ס"וס עיגמ אוה לוזלזה איש לא םלוא .החיש

 וינפל דעוצו ךלוהה ץ"שה הביט תאש ,הרות תחמשל הפקהב

 ,םילד רזוע, :לסלסמ ןוגינבו הניר לוקב עידומו זירכמ

 ."אנ הח-ילצ-ה ליצמ-ו הד-ופ ,אנ הע-יש-וה

 -ירדח דרי ,שפנב טקשה תולש שרופה הז האג ןומזפ
 ינבב םיכפהמ וליחתהש םינרקודה ויצוק תא םב ךעמיו ןטב

 העש התוא וילע היה המוד ודיבש "הרותה רפס,,ו ויעימ
 וילע ךפהנו וילע דבכי דבכ אשמכו תודקוי שיבגלא ינבאכ
 ובישהש ,הז ליפשמ "דוביכ,ב הכפשנ ץראל ותררמו ודבכ

 תומולהמו ולצלצ תוריטסו ודגנ וממוקתה םעפ) אכד דע

 רבכ םתחנ .(םולש הניכשהו העיגה הימרדנ'גהש דע זועב ומלה
 םויהמ יכ ,העלבתנ ותמכחו העבקנ הרבחב ודמעמו וניד רזג

 ,םיעמשנ םניא וירבדש ,"היוזב ןכסמ תמכח,,ל הלעמו אוהה
 .הבשחנ

 ,ול םידוד תע עיגהב ,םירוחבה ןינמ תא ובזעב ,הז רוחב

 הרירבה ודיב הרייתשנ ,"םילודג,,ה ןיבל סנכנו השא ותאשב

 םיבשויה לע האנקב טיבהלו חרזמ יפלכ ויניע רישיהל הדבל
 ףסכ-ישקשק תורטועמ תותילט יפוטע תסנכה תיבב הנושאר

 םינורחא םיבשויה םעה תלד ינב לש םתברק שקבל וא ,ץצונ

 תיבב טטושל וא ,ןופצהו םורדה ילספס תוצקב וא "ברעמ,ב

 אל שיא ,ןבומכ ,ותעדל .םוקמ ןיאב ,ךליאו ךליא שרדמה

 הריחב תוכז קר יכ ,תוריחבה תנועב ,ילוא ,טרפ ,לאשי

 תוריפ רכממל ןכוד לעב ידוהיב השעמ) .ול תקנעומ תיביטקא

 ,מ"היבל ףרוחה תומי לכל הקסה יצע תתל עיצהו רישעהש

 לש ותלאש העמשנ רבכ יכ ,ףסה לע התחדנ ותעצה םלוא

 (? ונילע ךלמי לואש,, :ךלמה לואש ימיב םעה

 לודגו ןוטק הושמה

 תבשבש ,ומש קילשרמו בוטל שיאה ותוא רכזיי םרב

 תרסה) "סנעקעדאב,ה ינפל ,"ןתח,ה לש ויחרוא ,םירוחבה

 ,םיבוהא םיעיר תבישי (הפוח םרטב הלכה ינפ לעמ ףיעצה

 ןתחה תא ןיניבשושה ויה "םידופ, םשמש ןחלושל ביבסמ

 הוושמ הז דמחנו ביבח דמעמב .םירוחב תרבח לש התושרמ
 ןתשרה ,םע-טושפו ןסחי ,לודגו ןוטק ,ויזורחב ןחדבה היה

 דרפנ אל טייח לש ורזועו ויזורח יעושעשב ולדבנ אל רלדנסו
 לע רתי ללהתנ אל םיסכנ הברמ לש ונב ,ונושל יעוצעצב

 לש קרי תנג אוה וירוה לש יעקרקה םשוכר לכש ,ונכש
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 ןזרגב םיצע תביטחמ סנרפתמה רענ .תוגורע שולש-םיתש
 ורובע םיצפוק םיניכס רפסמש רוחבמ ויזורחב אלפוה אל

 .הרסנמב דוריו הלע ויצעב

 היה רבוע ."ארמזד יקוספ,כ ולצא וחלק םינומזפה

 בגא ךרד ,ולאשב םתבש רדס יפל רוחבל רוחבמ הז קילשרמ

 -- רותב אבה לש ותכאלמו ומשל וילא בורקה רענה תא

 תכאלממ :ומשב םייסו ועוצקמב חתפ .ךירצ וניא רתויו

 תשורח תיב ול אבנמו הלוע אוה הריכזמ וניאש םילענ ןוקית

 -- רגנל וב אצויכ .וב ודבעי םילעופ ףלא תוחפלש םילענל

 ןונגסב םיטיהר ולצא ןימזהל דיתע ומצעבו ודובכב רסיקה

 אוה האור (םיתניב ,רכומ -- "סימוק,,) ינונחל ."ריאמרדיב ,

 ךופיהב איה ותדובעש "ןתבח,,ל .תונוטיסב רכממ תיב ןוזח

 ירבדמ ארוק אוה ןיכפוש-יציצעל וידומיל ופפורתנש תויבח

 "...שורק אלו -- ונרושא ,התע אלו -- ונארא, :םעלב

 הלדגש הכאלמ תיב םוקי הלזי'צה בחרמ וא "טנירפ,,ה יבחרבו

 ,תונויבחו תויבח :םישענ ויהי וב הסרפ םישימח לע האמ

 ''תוצינליז,,ו טרוגויל "ןילירב,, ,ןמשל םידכו ןייל םיסטיפ

 םיזוחאו םידומיל םיקדוהמ ץע ילכ ינימ לכו הסיבכה תיירשל

 םיאצומו תוגאיליקו תולגע לע םיסמענ לזרב וא ץע יקושיח

 ,ןתבחה לשריה תולעבב לכהו -- הינוליסנרט יקושב הריכמל

 תוציצמ ןיבוסמה יניעו ןתחכ טעמכ בשויה "הפיה רוחב ,ה אוה

 .אובל דיתעל ריבגב ,ךויחבו האנקב וב
 הדחה ונושל תחת דמחה ירוחב לכ וינפל םירבוע הככ

 םשה קרש ,זרוחו רזוחה ונומזפב ול דיחא םויסש הביבחהו

 ןב הלייכדרמל / בוטה ךרדב ךליש ול רוזעי 'ה,, :וב הנתשמ
 המודה וזורחב בשחתה אלש "בוט לזמ,,ה) !"יבוט לזמ,, -- קחצי

 לש ונזא ךותל ןיגניש ורונכב והולמה ינעוצל הארוה היה -- ול

 תאמ רוחבה תאצב היהו .(אמויד ינוגינמ הניגנמ זרחומה

 הלע וכרעו ותוישיאב לחש יוניש ןיעכ שוחל ליחתה ןתחה

 ךפה ,הגרדמה לפשב ונובלעב היה ןותנש רענה .ומצע יניעב

 תודפ םש אלו ןחדבה וילע רמא תאזכו תאזכ יכ .רחא שיאל

 .האבה הנותחה ..דע הז חכב ךליו "םיבוט ינב,, ןיבל וניב

 תילאיצוסה הרומתה םע ,ןבומכ ,גפ ופקת ,הזה המודמה ןויושה

 ותנותח םויב "תוכלמ,ל הכזשמש ,ותחפשמ בצמב הלתש

 ינבמ םיברו תוטעמ תועשל הנורחאה םעפב ,"הלודגל הלע,ו

 ףוסב הנורחאה הכרבה העמשנש רחאל .ודובכב ודבכתנ וליג

 רומאכ ,ץרחנ ולרוג ,םילודגה תרבחל רבעו התשמה ימי תעבש

 .ליעל
 אל םיינע תב הביר :תונבה השעמ ןכ םינבה השעמכ

 םע השגפנ אל הצויק ,םירישעה תב הבירפ לש הדוסב האב

 הברקתה אל הרובדו הלייק לא הרבח אל הלייב ,הצוילפ

 ןליג תונבמ קחרמ לע ורמש םעה תלד תונב יכ .הרופצל

 .ךכ לע ודיפקה תונורחאהש הממ רתוי הברהב ,םידימא יתבמ

 תנטקה תוטשפב וא) "הואג,הש רמול ןתינ םירבדה םוכיסל

 לע הלעהש ,"םינוילע,ה יפלכ תותיחנ תשגרה ןימ ומצע

 השולשב התופירחמ דבאל הליחתה ,םעה תלד שיא ומצע

 לצב םיסוחה הידיסח תא הושמה תונויצה תולע םע : םיבלש

 ןיב .רכיה ןמיס הריאשה אלש ,הפירשה תפוקתב ; היפנכ

 ישילשה ;םולכאו םותפל תובהלשה ,"טושפהו הפיה,, תיבה

 םע םינטקה העלבו היפ לואשכ החתפש ,הארונה האושה --

 .םילודגה

 וליפאו תונוגמו תוילילש תועפותו תוטש ירבד הברה

 הב םימשאש האמהמ וז תיליואו הלפת הדממ ועבנ תוכחוגמ

 דציכ .םהילע םיאגתנשו םיאגתמה ,הוש הדמב ויה םילוקש

 ףוס ןיא ."ןטק ריס ךותל ומצע חינה, :השרובב ורמא
 ןאכ רכזיי ."הטמ ירד, םמצעב וגהנש תוליסכ ישעמל ץקו

 .ונתעדוימ "הטוש,,ה עגייפ לש הנורכז הלוע בושו דחא הרקמ

 -- וז הטוש אלא ,םיטושה ןמ היאר םיאיבמ ןיאש יפ לע ףא
 הל ןיאב ,הטושל התכפהו התלווינ תוינעה קרו התיה המכח

 הרבע ךפיהל ,ןיא -- הרובע גאודו לאוגו עדומ ,םאו בא

 םעפ .היפלכ הרבחה תוירחא העקפ םשו -- םיטושה תרבחל

 .היילוחמ המק אל דחא רישע לש ותבש ,השרובב עמשנ

 המ ינפמ ,ע"שבר :הלעמ יפלכ םירבד החיטהו עגייפ החתפ

 .המוקמב יתוא תחקל אל
 ,ומת תוסחוימה תוחפשמה ,הנניא תידוהיה השרוב

 ומיקהש ןהיתונבו ןהינב ורייתשנ .ולכ תוינעה תוחפשמה

 תא לגלגה ךפהש וליפא שיו לארשיב תושדח תוחפשמ

 ליח ושע השרוב ינויבא לש םהידכנו םהינבו ורדסו וכלהמ

 אוה ץראב םשוכר לכ ,היריתעמ םיטעמ אלו ורישעהו לארשיב

 ךלה ,ונניא רבעהש בשח והשימ םג אלא .םירוגמל הריד

 ינפ לע ורזפתנ השרוב יאצוי יכ ,תישארב ירדס ונתשנו ול

 םיחמש םירחא םידידי ,םנועמל ואב םישדח םינכש ,ץראה

 ;םבלל םיבורק ושענ תוקוחר תוצראמ םיעיר ,םהב ךרבתהל

 ךלוהש רבדכ השענ ויפב ותדלומ רפכ רופיסו שיא-שיא

 םהיריקי רכז םע תודחיתהו הרכזאה םוי אב הנהו -- חכתשמו

 התקולח םצעלו התומדקל השרוב תא ריזחמו הלק העשל

 אוה ,ןויסב 'ג םוי .םינסחי-תתו םינסחי לש ת"תכ -- תותכל

 םויל עבקג ,תואטיגל השרוב ידוהי לש םתאצ תליחת םוי

 תיב,, ינפלש הקירה הבחרב השרוב יאצוי םיטקלתמ .הרכזאה

 םיניתממ םה םש .התוא םיאלממו םישרמהו הפיה "שרומרמ

 ,ןיחישמו םיחחושמ םיתניבש םיעגרבו סכטה םויק דעומל

 -תוחפשמ ,"היחתל השרוב המק,, ןאכ ,םיפטפטמו םירבדמ

 יפל תולהקתמ תוצובק-תוצובקו ,תורובח-תורובחו תוחפשמ

 ,היה ןוימדבש רבד השרובב דועש) המודמה "ןסוחיי,, רדס

 חופינה תקדצל יתימאה דוסיה ולא תוחפשמל ,ןהל היה רסחש

 לאערזי קמע בוחרל דע םהירחא ףדורה (ןתובא תיב תולעמב

 .ביבא-לתבש
 ,הצובקה וא הרובחל ,החפשמל ומצע ךיישמ וא ךייתשמה

 ןיחיסמ, השרוב ינב דציכ תוארל רשפא ךכ .הילא ףסאנ

 התוא ינב ,והערל שיא םירבדג ןכשב ןכש ,"םהיתוחפשמל

 השיגפל םישש תיבהמ דוע םירבח ,תונורכז ןיפילחמ החפשמ

 תונבש "הנפא תגוצת,, ןימכ תמייקתמ החישל החיש ןיבו

 ןתראפתב תודמוע ןהו ןתלווינ אל האושה -- ויה תואנש השרוב

 ףיסכה ןרעש םייתניב יכ ,םהינפ יטמק ןיב םיצבצבמ יפוי ירהזו

 -- ןהילע ךשמנ בבלמ ךויחחש םא ,ןהילע הצפק הנקזו

 דמחנו האנו םיענ ,בוטה םעטל ומאת ןהב ןמצע וטעהש תולמשהו

 םהל איסנכא שמישש םוקמ ותוא ישנא הנשב תחא תוארתהל

 הבורב הבסנה החיש לגלגל ,ףלאה עיבר ךשמ םהיתובאלו

 ךותמכ וחמצ ילמלא -- הוהה לע -- התצקמו רבעה לע

 : םצמוצמה חטשבש תוטעמה תונפב תודוגא-תודוגא המדאה

 ןב ןושחנ, -- הפו "רוצהדפ ןב לאילמג, לש ותב םש

 םיטעמ) "דוהימע ןב עמשילא,, לש ויתונב הנה ,"בדנימע

 "ןרכע ןב לאיעגפ,, תחפשמ ינב לש םמולשל םילאושה םה

 "הנופי ןב בלכ תב הסכע, םש הנה ."ןניע ןב עריחא, וא
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 השרובמ רלדנסה "לאימולש, לש ותב הלגח תשחול --

 ,אבסה לש ועוצקמ תא הינפמ המילעהש) הסדה התב ינזאל

 ןופצב תראופמ הליוב הרג וז הלגח -- (דובכ ול ףיסוה אלש

 הבישהל ידכ בוחרה ןרקב הל הכחמ "ובלוו,, וטואו ביבאזלת

 םיסדרפו תודש ,תורסנמ לעב לש ותב הסכעש דועב ,התיב לא

 יא ,ףתושמ תיבב העונצ םירוגמ תרידב תררוגתמ ,השרובב
 .(םי תבב וא ןולוחב םש

 -תב לע םעה תלד לש התביתב הציצמ הבר הצרעהב

 יכ (הידוהימ התלכ איהו ולכ םהש) השרוב יריתע לש םתב

 ךותל תקחוד איה ,התב םע םאה דצמ החישל רמוח רסוחמ

 איה םירבדב יוביר בגאו התדלומ רפכמ םירופיס הינזא

 רתוי הלגמו השרוב תרוסממ תצקמ ,תעד ילבמ ,הל השירומ

 הבסומ ,םינטקו םילודג ,םירוט-םירוט המוקרה התכסממ חפטמ

 יתלב הרבח ירדסו תותחפשמ ייחש ,תורצו תובחר תוצבשמ

 םתבישי ךכ ,תיבל ץוחמ םתשיגפכ ..ןהב םיפקתשמ םיוש

 .ןישטשטימ ןימוחתהו תורשיתמ תורושה טא-טא ,אלא .וכותב

 ףדועה חרס ותואכ םיררגנו םילדלדימ םיעות םיטוח ,ספא

 היולב העירי ,הייח תונש ךשמ השרובב םש הגראנש העיריב

 םינתיא ץוב לבחמ התעשב הרזתשנש תלדלדימ הקורפו

 תטלחומ תוררופתה תארקל איה היפוצ םויכ .םימרקב הקחדנו

 .תיפוסו

 ירסומה םלדגב םיושה --- השרוב ישנא

 תמא ךרד םכרד ,ויה תמא ישנא השרובבו ליאוה

 בזכה תאו רקשהמ קחרתהל היה ןתינש המכ דע וקחרתהו

 ןינבה תמאב םתא ונא םג גהננ -- ורחב אל שחכבו וסאמ

 ידוהיל הביס התיה אלש -- תמאה תא רמאנו תמאה לש

 לבבמ ולעש ןיסחויה .תואגתהל הליע הל הנתינ אלו השרוב
 םהרבא אב םנמא .השרובל ודרי אל ,הימחנו ארזע ימיב
 ןידה אוה ; הז היה וניבא םהרבא אל לבא ,השרובל ןושארה

 םתנמזה ,ןיסחוי שופיחל דרשמ .בקעי יבגל ןכו קחציב

 םיאבהו הב חתפנ אל ,המודקה הנותאב היהש ומכ ,םתאיצמו

 םתמכחב ולאל ולא ומד -- ויה םלדגב םיוש אל םא .,הילא

 ,תוחרא תואלתבו םידודנ עבושב ,םדורמו םיינעב ,םלכשבו

 | .םמותבו םרשיב

 םיצע יבטוח הלא ,םתולדב ורייתשנ וללהו ורשעתנ וללה

 תורבוד :תרוצב םימה ינפ לע חלתשנ םמחל -- הלאו ויה

 תוערוכ היתואבטצא -- הז לש ותונח :הריסנ יצע .תורשוקמ

 לע םיאבוצה םינוקמ תעקפתמו הרוחסה אשמ דבוכ תחת

 החכשנ היוג -- הזו ויקובקבו ויתואספוק ,ויקשו ויתובית

 עמשנ ולוק הז ...הריכמל תלוגנרת העיצמו ותונחל- התעת

 -- אוה ןכסמ יכ היוזב ותמכח -- הזו הלהקה ינקז םע ותבשב
 ,ומלועב תומלוס השועה םדאה רצויל אל תונעט םהל ןיאו

 תונעט םהל ןיאו וירוצי ןיב לידבמו הזל דירומו הזל הלעמ

 לכוא שי ךכיפלו םכרצ יד םינקותמ םניאש הרבחה ירדסל

 שיו תלימ ילכו ןיאריש שבולו תואקסולגו םינויספו  תומוטפ
 ןמושמ לצבב הלובט 'השילוק,,ב טבוצו שבי "שרוק,,ב סגונ

 .תולב תולמשו ןיהוהה דב ידגב שבלו וידעלבו

 השרובבו -- המכ עדוי וניא שיאש םימיה .ופיקה יכ יהיו
 םשב האירק התיה הידו םהינפל ךלה םמשש תוחפשמ וצצ

 ישחרו הצרעה ישגר ררועל ידכ וללה תובאה יתבמ דחא

 ויה םיטעממ ,תותיחנ תשוחת םהילע תדרב ,םיתעלו דובכ

 םיאיקב ויה אל הידוהי בורש תמחמש רמאת םא םהינפב םמצע

 המה הלא תוחפשמש םבלב ומידו השרוב יבשות ימי ירבדב

 תובאו םהיתובאו םהש ,"םשה ישנא ,םלועמ רשא םילודגה,

 ,יכ אל -- לייח ורבג םג וקתע ,ורישעיו ולדג םהיתובא
 ,ינולפ ריבג לע רפסל עדי אלש הב םדא היה אלש אלא

 ןולגע וא וירוענ ימיב הוקמב היה ןלבש ,הצחר רתא לש וינודא

 תיבב ויה םיתרשמ -- םימע תולובג רבוע םרחסש םיחא לעו

 ,השרוב תא םיפיקמ ויתורעיש ,דחא םיסכנ ריתעו ; הירלצנקה

 הלכ הפירח הניבג תיישעבו לחה יוגל ש"יי תיסוכ תריכמב

 ןיעמ יומס ,חבטמה ןויבחב .הענצב תינועמקה הריכמה תאו)
 אלמלאש םירמואה ליכר יכלוה וליפא םנשי ,חנז אל ,םיאור

 ןמ ירהש "תבש תושעל הממ,, ול היה אל וז הרוסא הריכמ

 .(תוירבה םירמוא ,"סוגנל רשפא יא םיצעה

 ויה םישחלתמ ,קפקופמ רחוסו חלוממ ,םכחי דחא לע

 ךותחל םילגוסמ ויה אל ותרסנמ יניכס -- ויבא תרזע ילבש

 םילוע םירושמה םח רבשמ ימיבו וידליל םחלה תוסורפ תא ול

 טובצ,  :תוירבה תא תונוהלו ןיעה תא רבשל ידכ םידרויו

 האריי אלו / קמוסה וילע הלעיש ידכ /  קמועב יחלה לע
 ואנקתנ לודגה רבשמה ימיבש השרובב ויה םירפסמ ./ קמוצה

 שביתנ אל םתסנרפ רוקמ וללהש תמחמ ,םינויבאב םידיגְנה

 םהיתותלד ,הבוטה ימיב םהילע םירזחמ ויהש םיחתפה םתואו

 .התפקתנ אל םתיחמו ,הערה ימיב המ ,םהינפב ולעננ אל

 -- די יטשופל שאר ,ינולפ :םירבדה ךופיהב -- םתמועל
 םירז אלא ויה ויתובא תולעבב היתודשו השרוב תורעי תיברמ

 לַס אשונה ,ינומלא .הכניפ םיכחלמ ויאצאצו וחכ ולכא

 יסדרפ לכ -- םהינוק לש םפאל תחתמ לא םשיגמו םיחופת

 אלא ויה ולש םיקסרפאהו םיפיזשהו םיסגאהו םיחופתה

 ולסו ולש "רעדעס,,המ "יקנ,, אציו והומירש םה םהירכוח

 םד בז רוע עוסש רומחש ,הלגעה עיסמה -- ינומלפ .ודיב

 תונורקה םינפל -- הנחטל סרית יקש ,הל םותר ,הלגומו

 זורוקוקה יניש תרבעהב ול וקיפסה אל תבכרה תנחתבש

 הלכאמ רקיע היה הזש ,שרומרמ ירפכל היברסב תומדשמ

 | .תידוהימ תייוגכ ,היסולכואה לש

 -- םילענמ יוליטב וחוכ לכ תא עיקשמה זלה רלדגסה
 אוה דיתעש וילע ואבינש ןנברדמ אברוצ ,היה חומ ףירח רוחב

 הרובס תינרגתה ומאש אלא ,לארשיב הארוה הרומ תויהל
 תוילוס התושע .ןעמל "קושב .אתליבנ (רוע) .טושפ,,ש התיה

 .םידמל םיאצמנ ."ולספס קחוד,, ,"ןלטב, לע ףידע םילענל

 ,םדי חלשמו הידוהי ישעמ לכ ,השרובב ויה אל תודוסש

 םייולג ןושאר רוד דע ,םה"תובא לשו םהלש ,םגישו םחיש

 -םירדע רבוע והנקמש תומהב רחוס ותוא וליפאו ויה םיעודיו

 ךפהל וא הירגנוהל הניבוקובמ םא ,השרוב תוצוחב םירדע

 דרויו ףופכה ולקמ תרזעב םירה הלוע ,היה ריעז רגת םינפל
 :דחא עובש ןוומ ול החיטבמה ,"לודג שוכר,ב  תועקב

 הצור וניאו ץרפתמו דרמתמ ,גלדמו ץפקמ ,דמול אל לגע

 זוחאו ול היילת לבח :תרוצש ולקמ לועב ושאר תא סינכהל

 םתוארב השרוב ינקז -- ונימי דיב -- ובנז תא ,ולאמש דיב

 ירעמב ויתואלכמו תורפו םירוושו םירפ תושודג ויתותפר תא

 םהיניע תא םילד םניא ,ןאצו רקב -- הנקמ תוצרוש תורעיה

 ' לד ול ןתנ אלש םייח ילעבב די חלשמ ,ורחסמ תולד ימימ
 .ותיחמ



 השרוב ןורכז רפס 20

 'ר לש םתעדל דוגינב) לזמב ונימאה השרובבש אלא

 ןאכ לזמ םאו (לארשיל לזמ ןיאש םירובסה ,לאומשו אביקע
 ןוגכ ,היאר םיאיבמ אלו םהירחא ןירהרהמ ןיאו ןאכ לכה --
 רשפא דציכ ,רבד לש ומעטל לאש אל שיא ."הינדיעב אלעת,,

 םייוגו השרובב וצרפ ויתואלחנ ,המוח תיבב בשויה לכימש

 םיצע בטוח ורשב ראש ,ףלאוו וליאו -- ויתונליאב םיבטוח

 יתכריב ןועשה לדה ותיבל ףרט אבה ןעמל ,םידוהיה תורצחב
 ,ביבחו רשי רוחב ,השרובב היה בל בוט םלע .סירטירה

 אובב וטילחה אל ןיידע "םיפיה םירוחב,,הש אלא ,ומש קחצי

 ולבקל םא ותורחב ימיב תודדיתהל תע :רומאל ,ול םידוד תע

 ירהו היה ןעש יכ ,ואל םא םדובכ יפל אוה םא ,םתרבח ךותב

 "הכאלמ לעב,מ והשמ וז די חלשמב שי םולכ :םדיב קפס

 ,םיגחה ימי דע התחדנ הערכהה ...ונמיה ףדונ רחסמ חיר וא

 הב ,יתבר האיבסב "םיערו םיחא,, תביסמ םיכרוע זאש ינפמ

 םאוב דע הקורי תבהלש הלעמ רעוב שייייו רמחו ןיי םיעמוג

 .הלוכ הרבחה תא הפיקמה טול לש ותורכישכ ,תורכישל

 ינפמ ,בוטה רוחבה לש ולרוג "ץרחנ,, םייתניבש אלא
 ,יהדובעו הרות,, לש ןהיפנכ תחת והסינכהו םמידקה יחרזמהש

 היוצמ ותדובע ירה ,הרותה יפל גוהנל בייחתמ אוה ירהש

 שרדמה תיבב םג ."הפי רוחב, לש קפס ללכמ אציו ודיב

 תונויצה -- תולובגה וחתמנ ובש ,םילדבהה םוקמ לודגה

 יניעב םנרק התלע -- היגיהנממ דחאב וקבדשמש ,םהב הרהיט
 ותואמ יכ ,םהיפלכ ונתשנ םסחיו םתפשו ,לוכיבכ "םינרמשה ,

 ץראב שדחתמה ,"לארשי תוכלמ לוע םהילע ולביק,ש עגר

 תויאשרובה תומכסומה לש ןלוע םהילעמ וקרפ ,תחטבומה

 ישנאמ המכ ןוטלשל ולעה תסנכה יתבל תוריחבהש דע

 ידכ דע הלדגו האישל העיגה ולא לש םתפצוח םלוא .למעה
 .תימוקמה הצעומה תיבל םגיצנ תסנכה

 תיתרשות הואג הרוקמש הטטק

 וידיסחמ םהינשו השרובב ויה םיבושחו םיבוט םידוהי ינש

 י"ע "םימ וקצי,, םהינשש תמחמ .ויה יברה לש םיקהבומה

 ריתע ,'ריבג,, היה 'א ,ןכ םא .'ב ינשלו 'א דחאל ארקנ יברה

 ורקב תאו ונאצ תא םמצע לע ויה םילעמ םירה-ירה ,םיסכנ

 םירחא .ויתורעי יצע תא ורסינ תורסנמ ילעב לש םהירוסמו

 תואלכמבש ויתובלחמ תרצותב םתגילממ תא ויה םיתפלמ

 בלחב סריתה תסיעמ םיחתנ היה לבוט ינעה .ויררה תועלצב

 האשעו הילע הנמשה הזנירבה ישיבג קזוב -- רישעהו ,ץומח

 שוקיבה תדרטו ליאוה .הבוהצ האמחב םיפצ םיכבדנ-םיכבדנ

 הלוע תא ומצעמ ריסה ,ונתפמ לע החספ אל הסנרפ ירחא

 שקבלו דסח ףודרל ,תוצמה תיישעו הרות דומלל יונפ היהו

 תא תאר ,ריבגה 'א לש ונב אוהש דעומ דועב ריכה ונב .הקדצ

 אלו (ו"ח) הכאלמ אל דמל אלו "ךלמ-ןב,, היה לשמ ,ומצע

 ירעב הלכשה בוטרוקו הבישיב הרות תצקמל טרפ ,רחסמ ךרד

 | .ל"וח
 היה לפוטמ -- 'ב אוה ,תודיסחב 'א לש ותימע ,ךדיאמ

 הוקת קיז וכותמ ץיצמש רבד לכל ודי חלשיו תונבו םינבב

 המש זפחנ ,"האיצמ,, ףוטחל הנה ץר ,ותיב ישנא תלכלכל

 תוברל םג הדובע םושב סאמ אל .דיל דימ רבועה רבד סופתל

 ילכמ תוארל היה ןתינ ותונחב .הנימזמ תיבל הרוחס תכלוה

 חבטמ-יצפחו תיכוכז ילכ ,"תואבוצה תוארמ, דע סרח

 ינב תא לכלכיו הבחרה ךותמ המצע האיצמה ותסנרפו

 ותיבל הישע ןיב ויתועש תא קלחיו רשויבו דובכב ותחפשמ
 .םירחאל הקדצה השעמ ןיבו

 םתובאמ .םינבה לש םהישעמ ךכ -- תובאה השעמכ
 ןוחלשיו הכאלמ לכב תושעל םהידי ודמליו ושע ןכו ואר

 יבשוחו 'ה יארי םהינש -- תובאה .הישות הנישעתו רחסמל

 םייגעל םיכמות ,הקדצ םיפדרמ ,םירשימב םיכלהתמ ,ומש

 ולכ ,םותמיצ היתועיבו האושה םתאב הנהו .םילוחל םידעוסו

 אלש ,דחאה .הצרא ולעיו הגירהה איגמ ואצי םהינב .םניאו

 אלמיו תודיקפל הנפ ,ויבא תיבמ דוע ,הדובעל ןיכסה

 םחלל ותבשחמ הלעה ינשהו ודרשמב םיבושח םידיקפת

 םילקב סאמ אל ,ודי האצמ רשא לכב ולזמ סניו -- םיריבא

 לכמ חמש היה ובלו ול הדמע ותוזירז ףא .םירומחב רחבו

 םיבוטה וישעמ :תושעל לידגה רשא דע ונממ חינה אלו ולמע

 ןיאו חמה "תורתסנה,,מ וללה -- ונורזפ תקדצו החותפה ודיו

 ותוא :וננינעמ םה -- "תולגנ,,ל רשא .םהב תוגהל ךרוצ ונל

 קפתסה אלו ומע הלעה יברה רכז ,הצרא ותולעב בוט רוחב

 ומש לע ,"סחנפ תעבג,, תארקנ ץינ'זיו תירקב בוחרש ךכב

 ורבחו אוה שכרש דע טקש אלו חנ אלש אלא ,יברה לש

 לשו ולש ,ובר םש תא וב חצניו תסנכ תיבל הכפהו הריד

 השענש להאה ,"סחנפ להא,| לארשיב ומש ארקייו ויבא

 תא ףתשל שיאה לאויו תויפסכ תושירד הלעה "הרות להא,לל

 ויכרצו "להא,ה רבד תא איבהל רמאיו הז לעפמב השרוב ינב

 | .הרכזאה םויב השרוב ישנא תעידיל

 טלחהב ומאת רשוכה תעשו יותיעה ,ןמזהו םוקמה

 השרוב ינב ודמעוה עירכמ עגרב .לעופל הבשחמה תאצוהל

 הזיאב וטקניש הדמעבש תעד ילבמ ,תועמשמ בר ןויסינ ינפב

 ירבשמ רענתהל וקיפסהש תורגב וחיכוי וא ,אוהש ןפוא

 הילא ,קפוא תרצו תינונטק תיתחפשמ הקולחב תירפכ תרוסמ

 םיריזחמ םהש וא ,תולג יאנתב םתבש ימימ דוע וניכסה

 העיגה הערכהה עגר .תינרוחא םינש לבוי תוחפל םמצע

 ,ויתויעבו "להאה,, יכרצ לע "סחנפ להא,, לש ומיקמ תוצרהב

 עומשל דואמ םיניזאמל םסקש רבד) הטושפ תיאשרוב ןושלב

 תמשנל ןורכז תוחול תולעהל הינפ : (םרפכ ןב יפמ םמא תפש

 ערה והמ ב"ויכו יברה "'להא,,בש הלפתה תיב ריק לע םהיריקי

 ורבח ,חרכה אלל ,סנכנ וירבד ומייסבש אלא ? רבדבש

 תמחמ ,וב עגפי רבדהש ילבמ ,העמק תשטולמ ,ןושל ותואב

 לש תונוטיק ומדוק לע ךופשל ליחתהו ותרבעש האנק חור

 ,רעצה הברמל ,וחט ,םישנ רקיעב ,םיבר יניע .לוזלזו געלו זוב

 הרכזו השרוב רובע הז השעש השעמה תא תוארמ םהיניע

 השע אלש הז איצוהש זעלהו הנטשה ירבדל המטאנ אל םנזאו

 עבקנ אלש ינפמ ,ביגהל שקבתנ אל שיא .הרובע המואמ

 .יהשלכ הערכהל הפצמה ,חוכיו

 םטמטמו הימתמ ,לפת םעט התרשהש העתפהה האב ןאכ

 המק גורטקה רמגב :"שרומרמ תיב,בש ,תואצרה םלואב

 קלח בלב תשחולה הנשונה תיאשרובה תוילטנמה הרועינו

 ,םהיניב םיניידמ םיאשרוב ינש םהינפל ואריו םיחכונהמ לודג
 "הילע ינבמ ןסחי,, דחא ,(לפטה תא וספתו רקעה תא וחינה)

 -- ןושארה תבוטל וטילחיו -- "הישע ינבמ ןסחי,, דחאו

 ןכ אל רשא םירבד ורבח לע תופחלו תוזבל ותולככ יהיו
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 יתלב,ה םע המכסה תואל םייפכ תואחמ לש תרעס הצרפ --
 קרו ךא ,לוטיבב ולש "תרויעה האנק,ה תא שיבלמה ,"םיכסמ

 ותבשב ,ןושארה ןמ רתוי ןסחי םהל הארג אוהש םושמ
 דועב אלא דוע אלו ,תואישנה ןחלוש שארב דובכ תבישי

 לטנ אוה -- ר"ויה דצמ רובידה תושר דעב םחלנ ןושארהש
 הנחמב גוליפ :האצותה ..השקבל ילב תושרה תא ומצעל

 עבק השעמה רחאלש הנשב .הרכזא תונש 25 ירחא השרוב

 ךורעל דואמ םלוהו האנו האי סחניפ יבר תיבש בלענה

 המייא השרוב תקולחמ .השרוב ישודקל ןורכזה םוי תא וב
 הנשב יכ ,ושטנ אל רשיה לכשה םלוא) ,רעניהלו רוזחל
 .(שרומרמ תיבל בלענה רזח הינשה

= 





 תומשה שרדמ
 השרוב ידוהי לש

 (הזמ אצויהו) שרדמה
 השרובל םיסנ לימח יטילפ
 "השלשל אלא תובא ןירוק ןיא,
 םארב הבקנו רכז
 ? "לירעפ,, אוה -- "תילגרמ,, םולכ
 ירע םינייצמ ,םיגשומ םיעיבמ החפשמ תומש
 דועו םייח ילעב ,אצומ
 םעוצקמ ש"ע םיארקנ םישנא
 תולעמו תודמ לע םיעידומ תומש
 הביחו ףוטיל תומש
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 רשפא תומשמש תוכרב תכסמב רזעלא 'ר לש ושרדמ

 תומוקמה רתיבכ) השרובב רעצה הברמל ,שרדנ תומש תושעל
 -- תומש ושענ תומשהמ :ךפהב (ררוצה די םהב העגפש

 השרוב ידוהי לש םהיתומש תא ותירכה הממשו היאשו המש

 -ומשו םה ולכיו הביחבו הואגב םואנמש םינמאנהו םימימתה
 ידיב ימו תפותה-ינשבכב ימ ,ןודבאה תוחראב ימ -- םהית

 ראשה יתלבל התיה םהינפ-תמגמש ,םדא-יחבוז ,לעילב ינב

 םיווצמ םהיתויחאו םהיחאו םהינב ,ונא .תומדא-ילע רכז םהל
 ,החכישמ םמש תא ליצהלו היישנה םוהתמ םרכז תא תולעהל

 הויאש הז אלפנ טבש לש ורכזלו ומשל שדוק תבצמ ביצהל
 לש םהיתודג לע ,םינשה ףלא -- תיעיבר ךשמל בשומ תיב ול

 יסכר תולגרמלש העקבב םימרוזה הל'זי'צו אשיו תורהנה

 טטרב ,המישרה תכירעל שגינ םרט םלוא .םייזכרמה םיטפרקה

 םירטפנה תומשל ,השודק לש הדרחבו עיזבו תתרב באכ לש

 תניחב) םתיבב םבכשמ לע עווגל ומתו 'וכז,ש 'םירשואמ,ה

 תונושמ תותימ לכב םיתמומה לשו ("קידצה ףסאנ הערה ינפמ,,

 ,םטרפבו םללכב תוחפשמה תומש רקחב,, ןילמ המכ שידקנ --

 ךשמ היתבבו השרוב תובוחרב םידהדהמו םיפחרמ ויהש תומש

 םידוהיה בוחרל ודריש תומש לש ןיבקה תרשעמ .תורוד השש
 .םהמ העשת הנטקה השרוב החקל --- םהיתורוצל

 -הנומש תלפת רחאלש המישרב ,תומשה לש םבור
 .הידוהי לש םתיבב ורכז אב ,םירודיס תצקמב לוח לש הרשע

 םשמ תומשה תורשע תא וקיתעהו ודמע וליאכ רבדה המוד

 םומיאתהו ,םהיתונבו םהינב לע םושיבלהו םירבגו םישנ לש

 םכל האנ םכמש :םהילע ארקל היה רשפאש דע םהיאשונל

 תומש ך"נתב קוספה םהל ןמיז אל .םכמשל םיאנ -- םתאו

 ימכח לש םהיתומש המישרה לע ופיסוהו ומק ,םכרצ יד
 .דומלתה

 ןוגכ ,םדי תא וכשמ אל קפוסמ רוקממ ףאו :הרעה
 שיווייפ .ב'יויכו (יאמורה סנעמעלק) ןמלק רדנסכלא "שיווייפ,,

 םינוויה לצא שאה לילא -- "סובייפ,, אוה טלחהב ורוקמש

 קוספ לע רובעלמ םשה אשונ תא עונמל ידכו 'שיוואפ,ל ןוונתנש

 לע עמשיי אלו וריכזת אל םירחא םיהולא םשו,, -- שרופמ

 שא בוש ושוריפש ,'אגרש, םצעה תא ול ופריצו ודמע -- "םכיפ
 רוטע ידוהיה רייתשנ רבד לש ופוסבש דע -- ימרא ורוקמו
 םשה לש ולוגלג ןאכ שי ילוא) .ימראו ינוי ,םירז תומש ינשב

 לש ןושארה ךלמהו -- ((לאוש,ל והוניש המ םושמש) לואש
 ,םינומדקה םיינויה םימוגרתה לש םהיפל לפנשמ ,לארשי
 ייוגש) יסכודותרוא-ינויה !לעוואפ,ל ונממו 'לואפ,ל שבתשנ

 -- 'ליווייפ,ל 'לעוואפ,מו (םהל היה וז תדל הארי-תיב השרוב
 סובייפמ שיווופ םשה תא "ליצה,,ל היה ןתינ הז יפל ,שיוואפ

 ןיגגוש ויהיש בטומ,, יכ םיידוהיה תומשה ןיב ועבקלו ינויה
 ."ןידיזמ והי לאו

 השרוב ידוהיל תומש שרדמ

 -- 'ץראב תומש םש רשא 'ה תולעפמ וזח וכל,

 ןיש) תומש אלא (החותפ ןיש) תומש ארקת לא

 | | 0 (:ז ב"'ב) (היורצ

 תומש שרדמ

 רבכ םיאצומ ונא םדא ינבל ונתינש תומשל םעט שוקיב
 (זמרב םנמא) ריבסהל ןתינו ןושארה םדאב םיליחתמו הרותב

 תומש שרדמב תכלוהו הלגמ הרותהו -- ךכ ארקנ המל
 לש םדה .העיגמ םיאיבנה ןודא השמ דעו םינומדקה וניתובא
 איבנה ינב) םיאיבנה רפסב םג הלוע ,וגתינש תומשה ישוריפ
 ומש הארק ומאו,) ומוקמ דקפנ אל םיבותכב ףאו (היעשי
 ,דומלתה ימכח .(ט ,ג א"יהד) "בצעב יתדלי יכ :רמאל ,ץבעי
 ךכב רתויב ןייטצהו ,"אמשב שרד,, -- תטישמ םה ףא ונהנ
 םהמ דומלל מ"ע םישנא לש תומשב קדוב היהש ריאמ 'ר
 : אנת,,) תומש ינשב ארקנ ומצע אוה) םשפנ תנוכתו םייפא לע
 ומש ארקנ המלו ומש יארוהנ יבר אלא ומש ריאמ יבר אל
 ."הכלהב םימכח יניע ריאמ אוהש -- ריאמ 'ר

 לש םהיתומשמ תצקמ רוקחלו שורדלמ ענמינ אל ונא ףא

 ינזאב ושחלנש םייטרפה תומשה תא אל לבא השרוב ידוהי

 ,וניבא םהרבא לש ותירבב דלונה ךרה תסנכה תעשב להומה

 יבא יפמ שקבתנש הדלונה הכרל ןתניהל דמועה םשה וא

 הואגב ימ םתוא ואשנשו -- 'ךרבש-ימ, לעבה ידי לע תקוניתה
 -- הזמ רבעל ףאו -- תומדא ילע םדלח ימי לכ תושידאב ימו
 םעפב םדאל ול םיריכזמ ,רפעה יבגרל תחתמ םדאה ןוכשב

 י'ע ומשל לאשיישכל ,ונחכשי אל ןעמל ומש תא הנורחאה
 אבסמ.- רבע אלא ומויק תא םשה קספ אל -- 'המוד, ךאלמה
 .אתדכנל אתבסמו ודכנל

 תא .רחא טביהמ םהילע ןודל בושנו רוזחנ וללה תומשל
 ,השרוב ידוהי לש םייתחפשמה תומשל הנפנ ונבל תמושת
 םתוגהנתה תא קודבל ידכ אל ףאו ,עושעש םשל אל תאזו

 םיארי ,םיבוטו םירשי םלוכ יכ -- םרסומ יכרדו תועצמאב
 תומשה תא ןאכ הנמנ אלא .ויה םישנא םעו 'ה םע םימלשו
 ואב ןיינמ רעשל ןתניי םג םהמו ,םתועמשמו םתרוצ יפל
 םיכילומה םיכרדה תעבראמ ךרדה יהוזיאו השרובל םידוהיה

 םילוטלטו םידודנ םינושארה ועבש הבש ,הז חדינ רפכל
 העקבה תמדא לע םלגר הכרדש דע ,ךרד אל והות יביתנב

 לרוג -- דחי םג םיחא תבש םתבש בגא םגמא .הב ועקתשיו
 ,תיסיסע שידיי תפש איה -- תחא הפשו םהל ןמוז דחא

 תונבה ןותיחו םינבה ךוניחו ,הסנרפ תגאדו םתפש לע התלתנש
 יאצומ תורוקמ תא וחכש אל חוכש אלא -- םלוכ תא הפפיל
 םה םלועמ אלש ,הזב ורקיתה .וליפא םהמ םיברו ,םהיתובא

 הבגנהו בגשנה רהה אוה ,רידאה 'סורטעיפ,ה לש ולצב םיסוח
 ויניעמ אצויו ץבצבמה ,רדוק טבמב קוחרמ םהילא הפוצה
 דוע םירוכעה וינפב םיעובקה םינוחרקה ינש -- תוחולדה
 ,הכומנ חורב אל ,ויה םירפסמ וללה םישנאה :.ןושילשה ןדיעמ
 ויה תוכלהמ ,השרוב-תמדא לע ןכרד ינפל םהיתובא ילגרש

 םיחבתשמ ויה םירחא ;הניירקוא תוברעבו ןילופ יבחרמב
 .הדנדנתה הינמרג תומרב וא הירגנוה ירושימב םתודלי שרעש
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 ולגלגתנש ןילופ יאצוי לע דובכ ישיגרב ויה םיחיסמ השרובב
 .ןותיח י"ע הילא

 "סעקלאפ,ה יתש תונכש םישנ יתש הנאבת המגודל
 סרעזול לאירתכ תשא איהו ,תחאה .ןוילעה קלחב וררוגתהש

 (התיה תקולחמב היונש ותעשב ותורשע) רישעל בשחנש

 לומ) היהש ס'הילדג םולש תשא עקלופ יד לסיז ,הינשהו
 (ןחו יפויב וכרבתנ בגאש) היתונב ,הנושארה ;ינע (ומדוק

 לע האנקו תולדג ךרד ,תוינלופה -- 'ךיליקלופ יד, וארקנ

 לע ונכתנ םולש 'ר תנמלא לש הינב ,התמועלו ,רזה ןאצומ
 םש לע 'סעקלופ רעד-הילדג ,סעקלופ רד-םהרבא :םמא םש

 אל לכה ךסב המה .םהיתומדוקכ ,יאמצע ןפואב אלו םאה

 הקוחרה ןילופ ןוטלשבש היצילגמ םא יכ ואב יתבר ןילופמ

 -ינידמ לובג קרש ,םיינופצה םירהל רבעמ ןילימ המכ םהמ

 םיוש הלאכ ךרע ינטק םירבדמ ץוח .םהיניב לידבמ יתוכאלמ
 םישרודו םרפכם םיששו םתבישיב הזל הז םיאשרובה ויה

 םלאגיו אובי רשא דע וב ןוכשל 'ה םהל דיעוה רשא םנכשל
 .הנירב ןויצל םלעיו

 .(זי ,גל 'מש) ייםשב ךעדאו יניעב ןח יתאצמו

 תאו -- השרובל ץוחמ םתרוכמ ישקבמ תרזעל אובנ הבה

 םהיתומשל ולפטש םייזעולה תומשה תועצמאב השענ רבדה
 ינבמ השולש .החפשמ תומש תאשל בויחה תופוקתב ,םייטרפה

 ,קילמ לאומשו ץמייטש יכדרמ ,סקיזייא לאומש לקנעי השרוב

 ולעה םנורכזמו הרייעה תוצוחב "תיב"ירוקיב,, וכרעו ודמע
 דקפמ,, ועציבו תיב ירחא תיב-הצק דע השרוב-הצקמ תומש

 םחור-יניעמ רדענ אל שיאש םה םיחוטבו -- "איסולכואה

 ינפמ וששח אל םה .םתריפס תמישרמ דקפנ אל םדאו ,החוקפה
 - השעמ עצבל םתשגב ןכש ,םתוא דוקפב "ףגנ,,ה תנכס

 רבכ היה -- םהידוקפל השרוב -- "ינב שאר תא אשת יכ,
 ..."ףגנה,, רחא

 םהמ ,החפשמ תומש האמכ ועבקנ םדיב ולעהש המישרב

 החפשמ התוא םשב םינכתמ םיבר םהמ .םימותס םהמו םינבומ
 ולירגהש תוחפשמה ,הזב אופיא ונמיי .םתצקמ -- םהמו

 שקבמה אצמי ראשה) ןלדג רדס יפל תובא-יתב הנומש תוחפל

 ; תוחפשמ האממ הלעמל הנומ -- ןייטש .1 .(תומשה תמישרב

 רגרבצרוו .4 ;םישימח -- לעפא .3 .םיעשתכ -- ץמייטש 2
 ;שמחו םיעברא -- זנאג -- רטכורפ .5 ; םישימחכ -- קיטשרהו

 ; שמחו םישלש -- קלופ-ץיבולדנמ .7 ;םיעבראכ -- דעירפ .6

 ; םישולשכ -- ץיבומולש ,ובאס ,רלדא ,ץיבוקרמ ,רטפא 8
 זיירפ ,ןאפשנירג .10 ;םירשעכ --- דאנעג ,רלדא ,גרבנזור 9

 ,לרעפ ,קילג ,ןרוהנייא .11 ;הרשע-עברא -- ןייטשניבור

 ,טאר ,ץיבובייל זאה ,רלסט ,רגאה .12 ;10 -- ןרטש ,לזיר

 רנייטש ,רשיפ ,שיפ ,לגופ ,ןהכ ,רטלו ,רלה ,ןייטשנבא ,רגרב

 ,ב"א-ה חול לכש וגל הלגי המישרב והשלכ ןויע .הנומש --

 גצוימ (םייזעול תומשב תואב ןניאש 'ת 'ח תויתואמ ץוח
 חופיס לש הריזג התואב התיה השרוב םגש .השרובב היה

 ןכש -- ךכב קפס לכ ןיא -- םייטרפה תומשל החפשמ תומש

 הריתי ,היתויחא רתימ הבוטל הולפה אל םייתוכלמ םיווצ
 (תירותסיהכ התוא האור השרובש) העודיה הדגאה יפל --- וזמ
 לעפמ םזויו "תונלבוס,ה לעב ינשה ףסוי רואנה רסיקה לפיט

 ,תירגנוה-ורטסואה הירפמיאה-יחרזא לכל תומשה תקנעה

 ץפחש םיבושח םידוהי השלשל תומש וביסהב ומצעבו ודובכב

 לש םתצקמ הזב וניוצי .היה השרובמ םהמ דחאשו םרקיב

 וכרדש ,םידוהיה לש םכרד-תוחראב ונליבוהל םייושעה תומש

 םהב עובט ינמרג דוסיש תומש :השרובל ועיגה םרטב םהב

 םהיתובא תובא וא םהיתובאש קפס לש לצ םיריאשמ םניא --

 - ןייטש המישרבש ןושארה םשה תא חקנ .ואב הינמרגמ
 ץמייטש -- ול ינש .הז םשב ארקנ הינמרגב םיכיסנ תיב (ןבא)

 רגרבצרו ;(תובצמ השוע ,םינבאב טרוח -- ושוריפ תתס) --

 (םידוהיה יפב סרתסנש -- רעגרובצריו -- רתוי ןוכנ) --
 .םהימודו זלגנירג ,ןמסיז ליא-רדיוו ; לשומ ושוריפ -- רטלאוו

 ; חופת -- לעפפא -- עודיה ירפה םשמ שוביש אוה -- לעפא

 יברה לש ומש ירחא ךרכנ ,עטפא רפכה תעפשהב -- רעטפא

 "פ,הו ןתינ יאנגל הז םשש הרעשה תמייק ;אטפאמ עודיה

 אל אוה תינמרגב -- "רעטפא, םשה שוריפו התיה היופר

 וא ,ןעטכורפ -- תוקרי לדגמ רחוס וא) -- רטכורפ .יטתסא
 רעפייל ;ןעטמ -- טכארפ ךילומה הלגע-לעב -- רעטכארפ ןמ

 ץרענו שדוקמ םש וליפא .רהממו ץר -- רעפיול אלא וניא --

 קד אוה ומוגרתב אשרובמ יברה לש ומש -- רעגאה --

 וריבעהש ףוגה ייוניעו םיפוגיסה תמחמ ילוא -- הזרו שוחכו

 ,וללה .בוסוק-ץינ'זיו תיב תחפשמ לש היתובא םרשב לע

 ,םאצומ ,תינמרג ירבוד ברעמה תוצראמ יאדוב עירכמה םבורב

 םשל ,שומר'צה תודג לעש ןופצה ירפכמ ימ השרובל ורדחש
 (יברה) התטילש חטשב התיהש היצילגל הירטסואמ םכרד ושע

 אל םיישק .הינמרגמ תורישיו הניבוקוב ךרדב חרזממ ימו

 ,ץיבובייל ןוגכ ,"ץיב,,ב םימייתסמה תומשה םימירעמ םיטעמ
 קוזיחל באה תומש עודיכ ,םהש ,ב"ויכו ץיבופופ ,ץיבוקרמ

 'םאיבה,ל ןתינו היסורמ 'םאיצוה,ל רשפא וללה -- תוהזה

 ירהש ,ואב היסורמ םבורש תנתונ תעדהש אלא ,היבלסוגוימ

 תשביה םורד ידוהי -- הפוריא זכרמב תופידרה תונשב

 דסח וטה ןהיכלמש רגותה תוצראב טלפמ ושקיב תררוצה

 ,קאבאט ,שאקראפ תומשה .הנופצ ולע אלו .הסחמ ישקבמל
 .ואב הירגנוהמ -- ובאס

 הרשי ךררב םכירדיוק

 השרובל וסנ ש"ימי לימח יטילפ

 םייניארקוא תומש -- קינלזיק ,קידניא ,קילאמ ,קיטשרה

 תורוקמהש ,ש"י לימח ברחמ םיטלמנה םה הלא .םה םיקהבומ

 דבלמ ,ונרוזיאל תונושה םתולגעמב ועיגהש םהילע םידיעמ
 קיצמה תמחמ םירהל וחרבש הימולוק ידוהימ םהמ םידחאש

 ןופצהמ ואב הלאו -- השרובב סונמ ואצמ ,ל"גה ,ירזכאה

 ונידיב תנתונ התלעוהש הרעשהה .(עטנ ןתנ 'רל הלוצמ זוי)

 תופוקתב השרובל םיאבה םידוהיה ירחא בוקעל תורשפאה תא

 חכ ילעבו ,םיכרדב םיטטושמה ידעצ תא רומשל ,תומודק

 תועבגה תחא לע ,ןוימדה יפנכ לע ,םילועו םיליפעמ המדמה
 תא ןמזה יקחרמב םיאורו םשמ םיפוצו השרוב תביבסבש

 םיעסופו םיליבשב םיכלהמ ,חכ ישושתו ךרד יעגי םידדונה

 הניבוקוב ךרדמ-חרזממ ,םילותלתפהו םירשיה ,םילועשמב

 -- ברעממו תיחרזמה היצילגמ -- ןופצמ ,פולסירפה רבעמב
 -תיבמ ןודז יכלמ לש שוריגה יטילפ -- הירטסואמ םהמ

 -כתמה הירגנוה ילשומ די תרגת ,םידירשה הלאו ,גרובסבאה
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 ישרוגממ -- ברעמ"ןופצ תוזוחממ וא ,םתעינה הינמאנל תשח

 לש םהינב ודדנ בלצה-יעסמ ימי -- םירדוקה םימיב הינמרג

 -- םשפנזישקבמ םהיקלוד -- סמחמ םהל חנוה אלש הלא

 שרומרמ .החונמ םהל רותל רוד רחא רוד םהידודנב וכישמה

 החיטבהו תופידר-יפעיל המסק היתועקבו היקמע ךותב היובחה

 ץוחמ הנכשש השרוב .םתושפנל העיגרו םלגר ףכל חוגמ םהל

 וללה םידוהיהמ קלח הכשמ ,עשר-ילשומ לש הייארה םוחתל

 'ה תא וכרביו םיעונצהו םיטקשה םהייח תא הב ולחיו הילא

 'ה םגו ,וז דמח תגניפל םתוא הטהו םהל הטהש דסחה לע

 ינפב ,ןחלו ץראה ינודא יניעב םימחרל םתוא ןתיו םכרב

 לש םהישרויו םהיאצאצ ,םינמורה םהו םיקיתוה םיבשותה

 שונא-ידסח םהל וכשמ םהיכלמ םגש ,םימודקה םינמור-וקדה

 ,וב זחאיהל םוקמ םהל ונתיו ןוצרב םולבקיו ,הדוהי ילוגל

 ,וז הרתסנ הניפל ףאש ,תורוקמה יפל ,שי החנהל םידיו

 .הדוהי-ילוגמ תצקמ םתעשב ועיגה ,השרובל

 ,ןתתימב ןאנמו רזח ,ןתומשב ,ןהייחב ןאנמש יפ-לע"ףא,,

 רמאנ ,םימשה אבצכ לארשי םה םילוקש ןתפח עידוהל

 הנומ, רמאנש -- תומש םיבכוכב רמאנו תומש ןאכ

 :רמואו ."ארקי תומש םלכל -- םיבכוכל רפסמ

 .י'יארקי םשב םלכל -- םאבצ רפפמב איצומה,,

 .('ג 'א תומש ר"מו י"שר)

 תא ונירמ םתעשבש וניתובא לש םהיתומש ונל ורקי המ

 םונטנקהש ונינכש ,םיקוחרבכ םב ונגהנש וניבורקו ,םהיפ

 המטאנ בל עורמ אל -- םרסומ טבשל ונזאה אלש וניחיכומו

 ךרד יכ ,ונישקה ןודזב אל -- ונפרעו ,םתחכות עומשמ וננזא

 ןופצה בוטה תא ונל הלגיש ןיא םדאו ,התיה ונכרד םירוענ

 רשוי-ילגעמ םיסלפמה םא תרותו בא רסומו ,םינקז תעדב

 ןיאמ ומוי-תגאד הצבר אבא לע .םייח תוחרוא םירשיימו

 לועב היה בוחת הראוצ -- אמאו ;ותיבל ףרט ומחל איבי

 קיעהש םינב לודיג רעצ לש ומעט העדי בטיהו התיב-קשמ

 .הנועמ לוממש םירהה לע סורטייפה-יקוצ-ישוג קיעהכ הילע

 םויה תועש בורש ,םינבה ךוניח לע דקפוהש -- דמלמה

 הרות-תצברהב דרטנ -- םהילע ותושרו ותשר שרפ הלילהו

 אל -- םהיפ לע הליגרהלו הרידאהל היה דוקשו ויכינחל

 הביח ירבדב םתונהלו םהילא וינפ ריאהל תועשה ול וקיפסה

 הדמולמ םישנא תוצמ םתרות יהתו -- יוציר ירמאב םקנפלו

 ,השרוב ימשב ופרפרש וללה תומשה .תוריסומ -- םרסומו

 םתואב םיבסומהו ,היה ומצע ינפב םלוע דחאו דחא לכשכ

 הפיקהש תרשרשב תוילוחו םיכרעו םיגשומ וגיצה תומשה

 -לד לע םילועו םירכזנ םה םויכ .השרוב-ידוהי תחפשמ תא

 םהיאשונ-ינבדידירש ףסאתהב ,הנשב םעפ ,וננורכזבו וניתפש

 ,םהב ונשפנ תא עשעשנ הבה ...השודק הימודב םתא דחיתהל

 םתאירקב (..'גונעת, ותואל יוא) גנעתנו םתיח-םייחב םדועבכ

 השרוב דומעב תומדא ילע םתומשב םתוא םיארוק ונתויהבכ

 ..הלת לע

 תוהמא ןירוק ןיאו השלשל אלא תובא ןירוק ןיא,,

 (תוכרב) ''יטבראל אלא

 ,ובציתה ,"ב-א,ב ונגענש םייתחפשמה תומשל המודב

 לש םייטרפה םהיתומש שארב ולעש תויתואה ב"כ לכ טעמכ

 ,םהרבא םשה תא ונארקב .השרוב לש היתודוהיו הידוהי

 .הלחתב השרובב בשיתהש ןושארה ידוהיל שארו תובאל ןושאר

 הטאר יבצ-םהרבא לש םנקויד הלועו ץבצבמ דימ -- "בדא,ל

 לצינש רלדנסה ףלוו-םהרבא לשו םיריעצה םינויצה יגיהנממ

 .הניול ךרדב םיחצרמ רודכמ תומל ידכ םירה יגלשב תוממ
 'קינדיוס,ה קחצי לש םהיתויומד תא ונל הלעמ -- קחצי םשה

 רמואו ותיב ןולחב ודמעב רטכורפ קחציו "רתסב-ןתמ,,ה לעב

 הרימתה ותמוק תרייטצמ -- בקעי םשה תא ונריכזהב .םילהת
 ותמוקו ,ןובשח-לעבו 'הלפת-לעב,ה רגרבצרו בקעי לש

 .ח'ת םהינש -- 'דיסח רעטיגיס,ה רנייטש בקעי לש הכומנה

 לש המא האל-הרש --'תוהמא,בו םדאב רשיה ןרוהנייא לקנעיו

 (ליכאר) לחר .התנקז תעל לארשיל התלעש תינאפורה הציג
 תושפנ עשת תב החפשמ תסנרפ לועב האשנש ןייטש ףלאוו

 ותשא -- הקבר .םוק הפסי אלו ויתחת הערכ ,המחלמ ימיב

 .האושב ופסנ היצלח-יאצוי לכש ץמייטש לאיחי לש תינקדצה
 ףעיסוממ םוי-םוי האב התיהש ףלאוו לש הריכבה ותב הקברו

 האל .וילוח תטמ לע היבא תא דעסל עבק ךרד השרובל לגרב
 הל תתל וברסב ,היבא לע המירעהש ס'ילדג-לאקזח תב --
 (עפאק) תינרגתה לחרו הינודנל הל חטבוהש ותיב-תיצחמ

 תומיבו םיטהולה המחה תומיב היתוריפ ןכוד לע הדמעש

 העיריהו .םיבכוכה תאצ דע המחה ץנהמ ,םיחרוקה םימשגה

 תומשב םיארקנו השרוב ינב םיתורח הילעו ונינפל תשרפנ
 וחלתשנ רתויב םיעודיה םהיתומשש ,ארקמה ישיאמ הברה

 תמישר ךותמ .היתודוהיו הידוהי ישאר לע םיססונתמו השרובב

 םע ךלהתה,,ש תמחמ) ךונח קר הכז -- חנ דע םדאמ תורודה
 והשלכ סוריסבו ,הכדנו ךד ידוהי שאר לע חונל ("םיקולא

 אב רשא דע העבשל לכא אל וימימש ינע ,"ךנייה,, תרוצב

 וסרכש דע םימעטמ והוטיעלה םשו ריטסרקמ יברה לש ורצחל

 םיצעה בטוח בייל ךונייה אוה דחא דועו ,תעקבתמ ליחתה

 .תקדצה ותשאו םימשדארי ,אפורה ךוניהו ,אוה ףא הסורטיקהמ

 ונעדוימ-חנ אוה דחא :רפתשהו בצמה ךלה םהרבא דע חנמ
 המצעל הרחב םהרבא דע ונממש תורודה תרשעמו חנ םייח

 יירבע, דוסיה ללגב אמש) רעבע אוה -- רבע תא השרוב
 ידוהי-לדיא םשה תא ול ופיסוה ירהש ,אוה ןכש עדת ,םשבש
 םילופכה תומשה גהנמכ ,(ירבעו ידוהי) 'רעבע"לדיא, אוה --

 .ומילשמו ינשח םע ותוהמב ההז דחאש

 השרובב וטשפתנ ארקמהמ תומש

 (ושעמ ץוח) םהינבו םה ,וניארש יפכ ,תוהמאהו תובאה
 .היתובוחרב וטטוש הי-יטבשמ הרשעו השרוב תואטמסב ולייט
 .הרותל תוילעב ודבכתנ -- עשוהיו רזעלאו סחנפ ,ןרהאו השמ
 ,ס'הניירב-הרובד ," איה) הרובד קר ובציתה םיטפושהמ
 וא איה הקוור םא הילע ועדי אלש השא ץינ'זיו תיב תדיסח
 ןיידרוסורגב הניתמה ,תינברה תריטפ ירחאו האושנ התיה
 שורפיו םלועל ול הנסראיש ץינ'זיוומ יברל םינכדש החלשו

 ןושמש אוה -- תינופללצו חונמ ןב ןושמשו .(הילע ופנכ

 תעב וילע החנ ומדוק לש ותרובג חורש ןייטשנבא םייח-ונב
 -- לגרה םוקע רתלא תא ףכב וספתב "םירדח,ה תמחלמ
 אוה -- "הירטסוא רסיק ינפל יבש וכילוהו היסור רסיק,, אוה

 .ס'קיזייא- לאומש- לקנעי
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 תיסהש רציה שוביכב היה רובגש ,ינונח-דמלמה ןושמשו

 ירוה ונמזוה אל ןהלש .,םחל תיבמ ןצבא תודועסל ותעשב

 וקב קפתסמ ונלש וננושמש היהו -- לואתשאו הערצמ ןושמש
 תבשמ -- סרית חמקמ היושע הבירח תפב רמולכ ,ןיבורח
 | .תבשל

 הרשע -- לארשיל םהל ומקש םיאיבנ הנומשו םיעבראמ
 הרות-ןב-לעפא) לאומש :םהו -- "תופקה,ב ודבכתנ םהמ
 וילע םיכמוסש טומו למיירטש שובח מ"הוחב ותרפ תא הערש

 םהינש -- יבשתה והילאו איבנה ןתנ .(ודיב ,לופה-ילועבג תא
 תא תולכלכמ תוכאלמ יתשש ידוהי לע םהיתומש תא וחינה

 -ןתנ אוה -- לארשי ידליל אתאמ"רפסו יקדרד-דמלמ ותיב

 ,סילדג-לאקסח אוה -- לאקזחי .ןימלעה-תיב בוחרמ הילא
 רוחב אוה -- לדה םע וקלחו ומחל איבה קחרממש ןויבאו ינע

 לֶאוי .היה 'וימי,בש םיבוטה ןמ ולצא לכאש 'םוי,הש הבישיה

 קסעש רשי רחוסו ח''ת ,רדנלייג לאוי לש ושאר תא רטע --

 יבהלנמו םינויצה ינושארמ לרעפ םוחנ אוה -- םוחנ .הנומאב

 תולעל התכזש לזייר לש היבא םייל"םוחנו .יקסניטוב'ז ידיסח
 " .םתונבו םנב הלעבו אוה לארשיל

 יתב ןיב ויה םיצצורתמ הירכזו ךורבו הנויו היעשי םג

 לע ןרכזמ וליצאה שמח קר -- תואיבנה עבשמו השרוב

 (ס'לטומ-םירמ) םירמ ; ןרמאדכ -- הרובדו הרש :היתושנ

 וליפאו ; (רלדא) רתסא ;ןרוהנייא לדיירפ הנח איה -- הנח

 הניגפו ץיבומולש לרעפ ןהו) הנח לש התרצ -- הנינפ

 (לעפא םחנמ תשא) הרופצו הוח ;(יפפ איה -- ןייטשנבא

 לעו ס'לשרעה עסיר לע ףחיר המש ,תוכלמ לש אמא ,תור
 םינורחא םיבותכמ תידוהי ףאו .ויתונב תריעצ ,סלאיחי עסיר

 רתלא לש ותשא הטיאו ס'לטנוי סעדיא ןהו השרובל הלתשנ

 תשא ,הירורב ,הלודגה תידומלתה תינתעדה לש המש תא .זנאג
 לש תוניוצמה היתונבמ תחא המצע לע הבסה ריאמ 'ר אנתה

 הרלק םשב התנוכש רגרבצרו היח איהו םוגרת ךרדב ,השרוב

 .הירורבל ךרדה החותפ אליממו -- 'רורב, תירבעב ותועמשמש =
 השרוב ידוהי ואר .הקיתעה תורפסהמ וטקלנש תומש דועו

 םתיב-ידלי תא םהב תונכל םיקיפסמ םניא םיעדונה תומשהש

 ינימ לכ םתוא םיבבוסה םהיתורעימו םירההמ ודירוהו ודמע
 וחקי ןכיהמ יכ ,םהיתונבו םהינב לע םוניעטהו תופוע תויח

 הכר וא ךר לע םוליטיו עברא וליפאו ,השלש וא תומש ינש

 תובא םהירוה-ירוהו םירוהלש םושמ -- טושפ םעטמ ,םידלונ

 .רכזו םשל םהמ דחאו דחא לכ םיקוקזו ויה

 השרוב לע ולע -- ףנכ רופצו שמר ,המהב לכו היחה

 .הידוהי ישאר לע וחנו

 םיבחרהו םירצה השרוב יכרדב םיכלהמ וליחתה ךכו

 "תיבה תויח,, םינורחאה תשלש .יבצהו באזהו בודהו יראה

 םלועמ הכרד אל ולגרש -- היראה לבא ,אחינ ,השרובב םה

 -- !השרובל עיגה הזמדיא -- םיטפרקה תורעי-יכבסב

 ויה םיריהנש ,ויתוישרפ יליבשב ,שמוחה יקוספ ןיבמש רבתסמ

 "הדוהי הירא רוג,, : חיגה ,םהיתורעי יליבשמ רתוי םיאשרובל

 ומוגרתבו -- הירא-הדוהי רדסה ךופיהב ףוריצה רוקמ הנה --
 -- תויחה תומש ראשב ושע ןכו ואר ונממ .בייל-הדוהי --
 תקזחב םא יכ ,ירוקמ םעט אלל ,םופריצו תיזעולל םומגרת

 .םכתיבב םשו די ונל ונת :המדאה ןמ תוקעוצה תומשנה

 ,רעב-ביילו בייל-שרעה :עורז-יבולש םיכורכ וכלהתה הככו

 םהיתומש ורזח הרותל םתולעב קרו רעב-ףלווו שרעה-ףלוו

 בוד-היראו יבצ-באז ,יבצ היראו הירא-יבצ :םמוקמל םיירבעה

 :יזעולו ירבע הצחמ לע הצחמ לש םיפוריצ םג ויה .םהימודו

 .ףלוו-םהרבאו שריה-הדוהי) עדיא ,ביילדיכדרמו רעב-המלש

 ךרד השרובל סנכנ אל אוהש -- ןויע ךירצ ףלווזבאז םשל

 ךכב -- באז בקיב ןועדג יכאלמ י"ע גרהנש ינידמה ךיסנה

 יארקמ םשב םמצעל וארק אל םלועמ םידוהיהש קפס לכ ןיא
 -ףלוו,, ינמרגה םשה לש ורוציקש רעשל רתוי בורק .ידוהי אל
 יבצה ויתימעל המודב ,יתימאה באזהש וא ונינפל "'גנאג

 היתובברבש) סורטייפה יקיקנבש ותרואממ אצי םבודהו
 רבד .השרובל ומצע תא לטלטו (םיטפרקה תורעיב ודדוגתה

 ,תונטקה תויחה תומשב ונכתנ אל םידוהיהש אוה ןינעבש

 םדובכ-יפל אל ףאו ,ב"ויכו לותחו תבנראו לעוש :ןוגכ

 ושפחל שי ילוא -- םעטהו -- םהשלכ תופוע םשב ארקיהל

 תויחה לש "ןנחלוש לע םיכומס,, ולא םייח ילעבש הדבועב

 םה םיפרוט רתויה לכלש וא ןלכאמ-יריישמ םילכואו תולודגה

 -- המר יטעולו םישמר יללוז םהמ המכ יפ םינטק תויח ילעב

 הברהב תולוע םהיתונברק ,תולודגה תויחה לצא ןכ ןיאש המ

 םילחוב םהש םא ,םידוהיה םגש ירה .םהיפרוט לע םלדגב

 ארקיהל םהל אוה דובכל -- םד יכפוש ינפמ םיעתרנו תומילאב

 תומשל וחינה םישלחה לש םהיתומש .תויחבש קזחה םש לע

 רעדיו ,זנאג ,שיפ ,גיצ ,קידניא ,רלדא ,סכופ ,ןוגכ ,םייתחפשמ

 וא לותחה אוה םא רהרהל שי ץאק לע) 'וכו ,לזיו (ליא)
 .(קדצ-ןהכ לש ת"יר

 אל הדמחה תולוגפ ראשו רקי ינבא ,ףסכו בהזב םג

 .תומשה ופאמ

 השרוב ישנא ויה םעט-ינינא --- ליעל םייונמה הלא דבלמ

 בהז :םיחבושמהו םירקיה םירבדה לכ תא םמכש לע םאשנב
 (לשומ) רטלו (ךוה) הובג (דאנעג) דסח (קילג) רשוא (דלוג)

 םולהי (דיירפ) החמש ןייטשלעדע) רקי-ןבא (רענרעל) ןדמל

 רחוס (ףרעש) ףירח (ןרטש) בכוכ (ןייטשניבור) םדוא וא
 (ןמדירפ) םולשדשיא (דעירפ) םולש (זיירפ) ריחמ (ןמפיוק)

 תדמ ילעב םגו (גייפ) הנאת (הטאר) הצע (רריסק) יאבג

 השרוב ידוהיש תומש .ןיילק -- 'ןטק, םמצעל וארקש הונע

 אלא .םהילע גולדג ךכיפלו ,וננינעמ םניא -- םהב וארקנ אל
 ,םימדוקל םיעגונה םיטרפ המכ לע העמק דוע דומענו בכעתנש

 אב אל אוה -- ץריה :םהו -- םינווג המכל ואציו ופעתסנש
 אלא ''בל,, לש ומוגרת ונניאו ,יטרפ םשכ אלא יתחפשמ םשכ

 המודב ,לצרה אוה -- ותנטקהו ,יבצ-"שריה, לש ושוביש

 -ילתפנ,, ונייהד ,ילתפנ םשה חופיס אוה ךכל היארו "לישרה,,ל

 -ילתפג,, :בקעי תכרבב קוספה תא טלחומב םלוה -- "ץריה

 'באז-ןימינב, ףוריצה אוה ךכל המודב) "החולש-היבצ-הלייא

 עדונ אל השרובב לבא (ףרטי באז-ןימינב) עודיה בותכה יפל

 .(ופוריצב הז םש

 .ךיראי -- ךיראהל ,רצקי -- רצקל שיש םוקמ לכ,

 -ייוניכ םהש) לקיציא ,יציאל סרתסנו רצקתנ -- קחצי

 ןאכמו ,קיזייא -- תילגנאב קיתעתהו קיציאו עקציא (ףוטיל
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 הפיצ,ל הפטלתנ 'הרופצ, םג) .''קיזייא-קחצי,, . בולישה

 -- ןאמלראש םשהמ םהיגש -- ןמלק"סומינולק .('עקפיצ,ו

 --סומיגולק לש םמוצמצ םהש ,ינמרגה ןאמלראק אוה יתפרצה

 -המלש ילנימונה ףוריצל דעונ המוד לרוג .יאמורה סנעמעלק

 וחכשש טג,ש הכלהל ןוסלריצ ברה קספ רבכו) -- ןמלז
 אוהש -- ןמלז וליפכ תא קר ובתכו המלש םשה תא בותכל

 הנבנש ,תינויב 'ןומולוס, לש ודוהיי אוה 'ןמלז, ןכש ,רשכ טג
 'סינוטלפ-וטאלפ, ומכ | ,יסינומולוס-ומולוס, םוביטינגה | ןמ
 .(םלושמ אפורה לש ותחפשמ םש 'ןומולוס, היה השרובב
 רדנס ירהש םתנקתב ונימכח וליאוה אל -- רדנס-רדנסכלא
 .התיהש תומכ תראשנ תונוויהו רדנסכלא לש ותטעמה אוה
 יילא ה בנגוה ןאכ םג ,םיקילא יווילב ודחיי (ןולילא) לצעג תא
 :;רשאב -- (רשואמ) גילעז ,"לצעג, תא וב לטבל וצרש
 ,(לאומאס לש ושוביש ילוא לאומש תא וכדיש ליוונייזל
 םש -- לסיז (םלושמ) איסוז ,לדניז ןכו אגרש"שיווייפל
 | .השאל

 ייחזמש הרש יכ ,ירש המש תא ארקת אל ךתשא ירש,

 .(א ,זי 'רב)

 ךותמ ופלשנש םירכזנה תומשה דבלמ -- םישנל רשאב
 רוקממ תומש .םתריחבב הריתי הדיפק וגהנ אל -- ארקמה

 -- םירבג לצא םייטרפכ שמשל ולספנש ,ינמרג ר"יפע ,יזעול
 ,ליעל ורכזוה אלש תומשה רתי הזב ואבוי .םישנה יבגל ורתוה

 תורודל ורסמנ ףאו ןהייח-ימי לכל ןהב וטשוק השרוב תונבש

 לכ םינבומ אלו תצקמב םירזומ םיארנש םא ,ןהירחא םיאבה

 -- עדיירפ ;'הבוט, איהו -- (1עציג) עטיג ,לטיג :םכרצ
 השאל הכרב'ל המודב רבגל יטרפ םשכ םג שמישש) החמש

 ,ןאכמ (ג ,בי ,א"יהד ,דוד ירובגמ ןימינב ינבמ דחא :שיאלו

 הרוחש --- ענרא'צ .לידניירב ,עניירב ,הרש-ליראש "לריצ,, אצי
 ; הדלז -- הזמו הבהז -- עדלוגל ההזה) עטאלז כ"כ ,תיולסב
 .לחר -- עשטכאר לש הרוציק ילוא ; תינמורב הזוורב -- עצאר

 -ירקופאה הנשוש לש הרוציק ילואו) הפי -- לידנייש"ענייש

 -- לגייפדעגייפ .הנשוש לש המוגרת -- עזור"עזייר ; (תיפ
 לרימ ; הניר -- עצניר : תוירבע םילממ ורזגנש תומש ; הנאת
 ךותמ רשפא -- 'םעיראמ, תכחוגמ הרוצב התגהנ םירמ) םירמ --
 (השאו שיאל) (סעדיי םג) הנוי עטנעי ;האירקב תוצראמע
 -- עביר -- !ההלב -- עשטלייב-עלייב ;תידוהי אלו
 התוא רזגל בווק םלוא ,הרענ דומלתב הלמל תועמשמ)
 ושוריפש -- ארמגב הזיחא תיב ,אמיסדעמיסל םג ; הקברמ
 :(%) הרפש -- עצנירפש .החמשב ותולתל ןתינ לבא ,רצוא
 עוטק -- ליסעפ ;האל -- וקיילדעשטייל ;הנח -- עשטנאח
 רוקממ םהינש -- אבס -- עדייזל המודב) אתבס"עבאב ; חספמ
 -- עסאס (! תידוהי -- לדיאל המודב) --  לדייא .יואלס
 :םנבומ לע טילחהל השק -- םיאבה תומשה לע (1) הנשוש
 ,טימירפ. ,(תינמורב רמצ) -- ןורחאה ענאל ,עשפיל ,לדייח
 ,עצנימ ,עצנאמ -- לידנימ (1 תיארקמה הלצ) לריצ ,עקע
 ,עווירפ ;(ירבגה לידנעמל הלבקה ןאכ שיש ןכתיי) ענימ
 ומש םג) -- לידנעה ; (?) הנח -- עינעה ; לידנניג ;עיסאח
 .השרובב אל לבא ,רבג לש

 רסמנו ,השר ב דע וכרדב רבע הברה םילוגלג -- ףסוי |
 ,ליסאי ,פיזיוי (ידומלתה) יסוי :תונושמו תונוש תואחסונב םש

 הנ שארב -- בקעי ; (השרובב עמשנ אל עקשאיו קישאי) דועו

 (ןיידה) עלעקעי ,לקעי תרוצקתל ונממו (ליקנאי) ליקנעיל ךפה
 יבוק :ינשה ותיצחמ לע דמעוהו םיינשל ךתחנש) יבוקאי
 ידוהי לש ונתח תויהל לספנש ןושארה ברה לש וידכנמ דחא)
 הנבנ ליפאק םג ;טעמב אל םרג ומש יוניכ םג (הלודגל הלעש
 אוה ףא םייסמה -- לקויב םייסנ ףוסבלו יבוק תרזעב ,ונממ
 .ברעממ תיבושייה השרוב תא

 .ייםארב הבקנו רכז

 אוהו -- הרהבהל הכחמ םיבושח םידוהי ינש לש םמש
 :ההימתה תא ליפכמ הז םש .ןעשה לכימו ץמייטש ליכעמ

 תב לש המש) -- לכימ ,ארקמב ותרוצכ הגהנ אל עודמ .א

 תא האר ,רבג בבוסי הבקנ םשש לע תושקהל ןיאו ,לואש
 המל .ב .(םינימה ינשל םיפתושמ םהש -- החמשו הגוי ,הכרב
 םגו (לארשיב םיכאלמ ןיא םולכ) ךאלמ םשכ -- לאכימ אל
 לאירתכ ,לאירבג םה ןכיה -- םהל התיה היואר השרוב
 םשה יבסממ םלענש רשפא (םיחופתה רכומ ס'רעזול לאפרו
 תא ול ומידקהש ךכל הייארהו יזעולל והובשחו יכנתה ורוקמ
 (ליעל האר ,והומכ םיברו) "ליכעמ-לאיחי , -- לאיחי םשה
 ןווכתמב אב סוריסה : התמדוק תא תרתוס העד עיבהל םג ןתינו
 הלאש ןושלב ,לאכימ םשהש תיגולואית הייעב ינפמ ששחמ
 "שורדת לא ךממ אלפומ, לע רובעל אובלו ,ררועל לולע
 ?יופצה לושכמה לע ורבגתה ךיאו -- אריס-ןב ריהזה וילעש
 לע טלחומ לכשומ ,לאיחי םשה אתפסותב :רמוא יוה --
 השרוב ידוהי ולעהש דאמ חוורו יוצמ םש .םייקו יח םיקולא
 -ןאמ םצעה םשש תנתונ תעדה .לידנעמ םשה אוה םנושל לע
 ודמצ -- ירבע ונניאש ,ותורז ללגבו לידדנעמל לדגוה ,רבג
 אקוד המלו .לידנמ-םחנמ אוהו -- םחנמ ירבעה םשה תא ול
 -- םהבש םיבוטה ןמ אלו -- לארשי יכלממ דחא קרש םחנמ
 תומשה ינש םימאות המבו ,ידג ןב םחנמ אוהו הז םשב עודי
 תיליחתה ןוימד תמחמש רעשל רתומ -- ? הזל-הז וללה
 תריחבב) דחא םשל וגוודזנ לידנמ-םחנמ -- תומשה ינשבש
 וכלמ גרוה םחנמ, תעדה לע הלעוה אל ,הארנכ -- 'םחנמ,
 והילא לש ויוניכ אוה ,םחנמ לע אלא -- 'חספת חורה עקובו
 -םחנמ"-יבשת,, :וימוחיג -- תוניקב ןטייפה רמאמכ) יבשתה
 הרהמב הבורקה הלואגה ינפל לארשי תא םחנל דיתעה (הימחנו
 .ןמא ונימיב

 םש תא הניש לירעפ םוחנ .תילגרמ םשה לע והשמ
 ,ובשחב ,תילגרמל לארשיל הלע םרטב דוע תירבעל ותחפשמ
 התיה תומימת .רבע םשל זעול םש ופילחהש ,םירחא םיברכ
 םשה -- וזמ הריתי ,יאמורדינוי םשב זנכשא םש ופילחהב וב
 דחא רוקמ יכ ,ללכ םודאו-ןוי"םרא-ילכל קרוה אל לירעפ
 ,ףסוי בר םוגרת) תילגרמל ההוזמכ הנינפה תא ריכזמ דבלב
 ; ויט יכ ;א"י 'ה ;ו"יט 'ג ילשמב .(ןיילגרמ ח"י ח"כ בויא
 םינינפה 'הכיא,ב ; (הבוט ןבא) אתבס אפיכ :ומוגרת -- 'י א"ל
 ,ט"'י חיכ בויאב וליאו ("םינינפמ םצע ומדא,,) ןהל םודא עבצ
 ,("אקרי אלגרמ,) תילגרמכ קורי עבצ ,הדטפ לש ומוגרתכ
 םה -- םהושה-ינבא םג דוכדכ לש ומוגרת אוה לאקזחיב
 ר"מש) שרדמהו ןתנוי .הפשיה ,ןימינב לש ונבאו ןיילגרמ
 הרשע תוחפלש ,אופיא ,אצוי ."סוטילגרמ -- ןימינב,, :'י חייל
 \ .תילגרמה הניא 'לרעפ-הנינפ,ש םידיעמ (דחא לומ) תורוקמ



 השרוב ןורכו רפס 0

 השקי אל ברע תוצרא ידוהי ןיבש ,החפשמ םש -- קילאמ
 ייךלמו,) ירבעה ךלמ אלא 'כילמ, ןיא :ואצומ דוסב אובל

 םשב ארקיי ידוהיש תאזכ תורשפא תמייקש חיכוי רעדעב רד

 לשומ "ךלמ, תמאב היה םידעומו תותבש יברעב) ("ךלמ,

 -- השרובב לבא .(אחיתר אימד ארמל םיכירצ לכהו ,הפיכב

 ומש וא ,אוה קתעוהש ,'ךאלמ, לש ושוביש אלא קילאמ ןיא

 יונככ וא םשב ךאלמ ,תומשה ינש םשו ףעיסומ התנכשמ
 ףעיסיומש המתת לאו ,תוחפשמ המכ י"ע םיאושנ קילאמו

 םידוהי ישאר לע ךאלמכ ,שודק םש חינהל זוע הביהרה

 לעבו ,םישודק לש םנב ךאלמה םהרבא אוה םהבש םסרופמהש

 .םודא והנשמו ןבל דחא ,םיריבא םיסוס ינשל המותר הרכרכ

 אובל "ךאלמ,ה האר המ .('סכופ,הו 'למיש,ה םהל יוניכו)

 ןווינה דיש םירעשמ שי אלא -- (תוטושפה) 1 תוירבה ןיבל
 אקווד האר המ יכ .ךרד אל והותב ותכילוה רובידה לותיפו

 ןושלש ,רמול רשפא ? ךאלמה רתכב ומצע תא רוטעל ןולגעה

 עיסמל ארקל םוקמבש :תומשה לצא םג ריהנ -- 'רוהנ יגס,
 . דובכ ףיסומ וניאש ראות ,םתס 'הלגע לעב, תואשמו םישנא

 ךילומ ,ונייהד ,ךילומה רמולכ ,ךלהמב והופילחה -- ואשונל
 ךלהמל החותפ ךרדה ןאכמו .םוקמל םוקממ וילטלטימו םדא
 תוטוידהה יפב ךאלמו תולדג לש שוביש -- ךאלמל ךפהייש
 לצא הושה) .תועמשמ לוטנו םעט רסח םש ,קילאמל ןוונתנ
 .(בויבט

 ינפל שיגהלו אובל רמאמה בתוכ לש ובל םע היה אל

 ולעננ רפסה תותלד .לארשיב תומש רקחמ ,ןורכזה רפס יארוק

 םה םיטעמ ךכיפל .השרוב יבשוימ אלש םישנא תומש ינפב
 םהיתומש תא בתוכה אושנב .חולה לע םיתורחה תומשה

 לעו ויתפש לע ,ונורכזמ םיקחמנ םניאש ,םירוהטהו םישודקה

 ןיא-תבהאב םהב ךפוה והירה ,עיזבו תתרב האריב וסמלוק דוח
 המודו ,ןורכזה חול לע ובל חולמ םתוא וריבעהב הבר הבחבו ץק

 םוושמ ,דיחיו ךר קונית תחקב ,ויתועורז לע םלטוג וליאכ ויניעב
 ,תומצע ברקמ ותצונ -- ןרופצב ותרוחש םש לכו ,ויניע דגנל
 םייח חורו רוע םרוקו רשב הלעמ ,םידיג םהילע חתומו

 םתחיש ןיזאמ אוה ;םהב שי רבידהו רשבה ךותב תרפרפמ

 ,םתונחב םנתמו םאשמב ,םתיבב םתבשבו םאור ךרדב ותכלבו
 םיצרו םיצא ,םימוהו םיססות םדועבכ וחור יניע ינפל םריבעמ
 -- וז ,ותכאלמ תיבל -- הזו .ושרדמ-תיבל-הז םירהממו

 םירבד הדמללו הלק החיש התא לגלגל הבורקה התנכשל

 רזוחח הלעבל לכוא טעמ ןיכהל הלישבת תיבל -- וזו ,םילטב

 .םהיפל םח דיזנ תצקמ םבר רדחמ םיבשה םידלילו ומוי למעמ

 םויב,, קוספל ונימכח לש השוריפ תא בטיה רכז םג רכז -

 ...םכתדירפ ילע השק יכ ,ימע םוי דוע ורצע -- "תרצע-ינימשה

 בשיו אב י"שר לש דמחנה ולשמ ץפק תומשה רודיס תעב

 םדא -- תולוחה ןיב הלפנש תילגרמל, לשמה -- םהיניב

 תילגרמה תא אצומש דע ,הרבכב ורבוכו ,לוחב שמשממ
 ..."תילגרמה תא לטונו תורורצה תא ךילשמ אוה -- האצמשמו

 לא -- תולוחה-ןיב ולפנ,ש השרובב ול ויה הברה 'תוילגרמ,
 -- 'הרבכב ןרבוכ, וגיא לבא ..םיללח אלא תולוח ארקת
 -- ויה רקי-יצפחו רזנ-ינבא םלוכש ךילשהל תורורצ ןיא יכ

 תועירי לע םמש םשורו ,ודיב םלטונו ובלב םרבוצ אוה אלא

 -- םהמ חינהל ותושרב ונניא בושו -- םהייחל תונורכזה רפס
 המגעב תוכורעה ,תוממודה תורושה לעמ םתומשב וארקבו

 -ינבאכ ,ןהב תוצבושמה תושפנה -- םימחר תררועמ השירחמ

 ןה -- שדוקה לא ואובב ,לודגה ןהכה לש ובל לע ןשוחה
 -ויזבו ןהינפ רואמב ןמצע תוארמו ןתצבשמ תא תושטונ
 בא-רסומב ,םידלי תבושמבו בבלמ ךויחב ,ןהלש ןינוקיא
 -- םישאונ-תקנאבו ןינרמ םירוענ קוחצב ,שובכ םא-יכבבו
 הלמח ,תומשה-תומשנה לא ,ןהילא תויוטנה תוששעה ויניעבו
 החנא תשלתנ הקד הממד לוקבו ןהינושיא ךותמ תפקשנ הבר
 ...םכתדירפ ילע השק :ויתפש ןיבמ הטלמתמו ובלמ תישירח

 םיגשומ יעיבמ החפשמ תומש

 דימלתב הלוגה תורייעמ תחאב (השרובב אל) השעמ
 :ןושלה וזב חולה לא ,ידוהי-אלה והרומ י"ע ,ןמזוהש ידוהי
 ,הנמזהל בלענ הנענ דליה !ןטק תויח ןג ,םש התא ,אנ םוק
 -יטנא ךכב הארש הנושמה הינפה לע ותאחמ תא עיבה לבא

 :הנע ,יתמאה ומשל והלאשו הרומה וסייפשמ .הלוז תוימש
 תומש השלש םולכ ,יתרמאש רבדה אוה ...סכופ-בייל-שריה
 ורמא תמאב !!ןטק תויח ןג תקזחה ידכ םהב ןיא תויח לש
 ןיעעה תשלש םשב ארקנה ידוהי םא הומתל ןיאש השרובב
 ץמש וב ןיאש ררבתי םא ,רעב -- בייל -- ףלוו -- תויחבש
 שלחש אלא ,ומשב תולולכה תויחב העוטנה הרובגה תנוכתמ
 רפוסמש השרובב .לותחכ דחופמו לעושכ שוחכ ,בובזכ אוה
 יפל םייתחפשמ תומש ודמצוה היבשיתמ ינושארלש הילע
 ,םהיתומש ואטיב ןכאש רעשל ןתינו ןכתיי דאמ -- םכרע תדמ
 םהמו םינושארה םהיאשוגל ורקש םיעוראו םישעמ ,םקלחב
 תומשבש ,אופיא ,תעדל בושח .השוריב םהירחא םהינבל ורבע
 לש םרכז הלוע היתוצוחבו השרוב-יתבב ושחלנש םייתחפשמ
 יפכ היצולח ינושאר הארנכ ,ואצי םשמש ,םירעו תונידמ
 םיצבצבמ הידוהי וקסע םהבש םינוש תועוצקמ רבכ רכזוהש
 וכלהש רסומ יכרדו ןהב ונייטצהש תודמ רהוט ,םתאירקב
 .ןהב וכרבתנש תויומסו תויולג תולעמ ,ןהב

 םייח ילעבו םירע םינייצמה החפשמ תומש

 : (ץראו) ריע לכמ דחא גיצג דחא גיצנ ןכ םא ןימזנ
 -טסיבמ) רצירטסיב ךורב 'ר .(אטפאמ) רעטפא בייל השמ 'ר
 ןתג-םהרבא 'ר ; (גרובצריומ) רעגרעבצרעוו לאיחי .(ץיר
 יגיצנ ואוביו ולעי (ןילופמ) קלופ רזעילא םגו .ץיבונר'צ
 (ידוה לוגנרת) ;השנמ םולש רלדא (רשנ) : (תופועהו) תויחה
 השוע ,הרוצה תתחשומ היחה + ןרוהזאנ) ; בייל-םייח גידניא
 ; רזעילא זאה (תבנרא) ;ריאמ"ףסוי זנאג (זווא) : (תיציצה
 ; בקעי-המלש לזיוו (םאר) (קינדואסה) קחצי (שית) רעדעיוו

 סכופ (לעוש) ; בייל" לעגופ (רופצ) ;המלש סכאל (גד ןימ)
 טנאפעלע (ליפ) ;ארזע גיצ (זע) ;ןרהא שיפ (גד) ;ףלוו
 .ןושרג

 םתכאלמ ש"ע םיארקנ םישנא

 יירמשל האנ התאו ךל האנ ךמש,,
 .(םיארונ םימיל טויפ)

 ילוא רעלסערב :תועוצקמהו תוכאלמה ילעב ודמעי

 -- (רעי שיא) ןמדלאוו ;ליטומ טייח-ץהגמ -- רעלסערפ
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 ;קחצי (ץר) רעפייל ;ףלוו (גרוא) רעלסעט ;ןיידה תחפשמ

 (זרוא) רעקאפ ; םייח-רתלא (םיטחמ השוע וא טייח) רעלדאנ
 -לשיפ (גייד) רעשיפ ; רזעילא (םיגד שיא) ןמשיפ ; הירא יבצ
 רכומ) רעטכורפ ;ךורב (הדש שיא) ןמדלעפ ; לאויזהמלש

 לשיפ (הבוג) רריסק ;יבצ (רחוס) ןמפיוק ;ץרעה (תוקרי
 ; לאומש השמ ,(םירבכע דייצ וא ,תוצע ןתונ) רענטאר ; דוד
 ;םייח רתלא (תתס) ץמייטש ;ןושרג (קבא ריסמ) רבואטש
 םתסו תוילגרמו תובוט םינבא םג .ןושמש (טחוש) רעטכש
 ; בקעי רענייטש ; ארזע-ןייטש :הרסח השרוב התיה אל םינבא

 תחפשמ -- ןייטש-ןבא ;רזעילא -- (ןבא הדש) דלפנייטש
 ןבא) ןייטשניבור ;םחנמ -- (הרקי ןבא) ןייטשלדע ;םייח
 ;השמ -- (קורי רה) גרעבנירג ;שריה המלש -- (םהוש

 ;םהרבא -- (בהז) דלוג ;שריה -- (הקורי סוכ) זאלגנירג

 -- (םינשוש רה) גרבנזור ; לידנמ בקעי -- (הנינפ) לירעפ
 .דמלמה לכימ השמ

 םיטעמ -- םהב תעפושמ התיה השרובש תונליאו תוריפב

 ;לשיפ קחצי (חופת) לעפא ןוגכ :םהילע ולתנש תומשה

 הז םמהמ קרי השרובב חמצ אלו עטינ אלש) קחצי -- קאבאט

 .(םיזוגאה ילע היה ןשעמ ש"הוכ)

 :םהיאצאצ תומשב ועקוש םימודק תובא תומש העשת

 ץיבובייל ; לידנמ השמ ץיבובוקעי ;ריאמ רזעילא-ץיבודיוד
 ;-- (השמ) ץיבוקשומ ;המלש (יכדרמ)-ץיבוקרמ ;ארזע

 ; לשיפ-סחנפ-ץיבוסוקניפ) ץיבוקניפ ;בייל םהרבא ץיבולדנמ

 .רעב המלש-ץיבומולש ; םלושמ -ןומולוש

 /יוח אמשפב קידב ריאמ 'ר,

 תולעמו תודמ לע םיעידומ תומש

 השרוב ידוהי -- תולעמו רסומ םיכרע ,תונוכת ,תודמ
 קחצי -- (ןטק) ןיילק ;רסיא -- (הובג) ךוה :םהב ונחינ

 דיירפ ;יכדרמ -- (םודא) טור ; ךורב -- (דלי) דניק ; קיזייא

 ; לאירזע םייח -- (םולש) דעירפ ;ריאמ קחצי -- (החמש)
 סחניפ -- (םולש שיא) ןמדירפ ;לאומש -- (ךרע) זיירפ

 השמ -- (רשוא) קילג ;והילא -- (בכוכ) ןרעטש ; שריה

 -- (דמלמ) לאקסאד ;ףלוו ריאמ -- (דסח) דאנעג ; לידנמ

 (הצע) הטאר ; ףסוי יכדרמ -- (ןדמל) רענרעל ; ךונייה אפורה

 בטוח בייל ךונייה -- לשומ -- רעטלאו ;יבצ םהרבא --

 .םיצעה
 תומשה םהו -- תומשה תרטפהל ונמזוי םינהכ השלש

 השרובב םייזעולה תומשה רעיב םידדונ-םידדובה םיירבעה

 תמויסה -- םייתחפשמה תומשב ועקתנש תובאה תעשת)
 ןהכ) ץ"כ ;סיהילדג םולש-אנהכ ;בייל הילא-ןהכ (םירזל

 .הלגעה לעב לידנמ -- (קדצ
 הז קוספ -- (טמ 'הת) "תומדא ילע םתומשב וארק,

 השרוב יתבב ודהדהש םירקיה תומשה ןמ תצקמ דוע הלעה

 ונריכזהב היהו ,שדחמ םריאהלו םדנעל םהמ קלחל דובכה ןתינו
 תומשה םתואב ונכתנש םירחאה תא םג רוכזנו -- םתוא
 ןורכזב םדקפנו -- םהילא ונתבהא ישגרו ונימחר וללוגתיו

 .ונינפל בוט

 .(זט ,ט 'מש) י'ץראה לכב ימש רפס ןעמל,,

 ידוהי לש םייתחפשמה תומשל הלעמה לע רבוד רבכ

 תורהנ ,םירה) ןוגכ םאצומ ץרא לע םיחיכומ םהש השרוב
 ;(הלעמל רומאכ) הינמרגבש גרובצריומ --- 'רגרבצריו, .(ב"ויכו

 לילב ;הב םיבשיתמה לש םתפש לע -- םייפארגופוט תומש

 םישובישהו תינמורהו שידייה תופשב םהב ושמתשהש םיחנומה
 ונתוא םיכילומה םינמאנ םידע םה ןהב וברעתנש םיברה

 .השרוב ידוהימ םידחא לש םאצומ רוקמל
 -יפאפ,ה ישרפמ :ןלהלד תיעדמ היאר עייסת וז החנהל

 םירצמב הניוס י"ע הניטנפלא איה ,"בי,ב ולגתנש 'םיסור

 תבשומ ,"בי,,ש הנקסמב דחא הפ םלכ הפוקתה ירקוחו הנוילעה
 וררוגתה תוחפל ,התיה םירג לש ריע אל םא ,םירבעה םילייחה

 ךמס לע .לארשי תדל ורבעש םייוג םה ,םירג הברה םש

 : אוהו "בי,, תודועתמ תחאב ופשחש דיחיו דחא ןיינעמ הרקמ

 הידוהי השא אשנ (ירוח וא ימרא םש) ומש רוחשא ,דחא םדא
 םש יוניש לש הז רבד -- ןתנ םשב ארקנ האבה המישרבו

 : םירבד ינש ןאכמ םידמל ונאצמנ .רויגב קר עודיו היה יוצמ

 דחא םש .ב ;רויג לע חיכומ ידוהי םשל ירכנ םש יונישש .א

 רתומש ,כ'"'וכאע וננינעב ונא .תומש הברהל ללכ תווהל ויד

 תומשה תא ונתקידבב תכל תוקיחרמ תונקסמ קיסהל ונל

 םוקמ לע םדעב םירבדמה םשאר לע ואשנש םייתחפשמה

 םיאבה וברש עובקל רשפאש אלא ,דבלב וז אלו ,םתאצ

 רמול ןתינ רוציקה םשלו .ברעמה ןמ ואבש הלא לע חרזממ

 הזכרמבו הפוריא ברעמב תופידרה תפוקתב םיניבה ימיבש

 ברעמל ורזח (ש"י) ל"ימח ימיבו היסורל וחרבו םידוהיה ודדנ

 .ועיגה השרוב דעו שרומרמ זוחמל וברקתה וילא ועיגהש םרטו

 הביחו ףוטיל תומש

 תומש ביטב הקידב -- םתלדגה וא םתנטקהו תומש ילופכ

 הוה אמשב קידבש ריאמ יבר לש וכרדכ ,םשוריפב וא םדאה

 לחר ושעש. ךרדכ ,םושרד אל םגו השרובב םיכרוע ויה אל
 דחא הרקמב .האירקל םעטהו ןהידליל תומש ןתמ ינפל ,האלו

 םתולעהל יטסימ חכ וא יגמ ךרע ול שיש םש ושקיב תוחפל

 -- ושוריפב הצוענ ותובישחש םש ופיסוה זא ,וב ארקנה לע

 ,החפשמה ינבמ דחא ,ל"ר ,הלחשמ : םייחו רתלא תומשה םהו

 םימשבש אפורה ינפ תא וריתעה אלא םיאפורל ונפ דימת אל

 וירביא ח'"'מרל ,םימשה ןמ המלש האופר הרהמב ול חלשיש

 תעושתל הכימתו דעסכו ,הלוכ הלפתה לכו, ...וידיג ה"יסשו

 (םייקו ןקז) םייח וא רתלא םשה תא הלוחה םשל ופריצ ,םשה
 .ןמא ,םיבוט םימי ךרואל היחיש -- דחיב םהינש וא

 םדימעהל ןתינש ,תומשב רזוחה לפכה היה דאמ חיכש

 תא עבת ומצע םשה .ב ;ןרמאדכ .א :םימעט השלש לע

 -- הירא-הדוהי :(כ"ע רבוד רבכש) רוקמ ימעטמ ותלפכה

 ,ארקמב ופקת רואית ש"ע ("הדוהי הירא רוג,, קוספה שי''ע)

 םהילע ב"'ויכו (רתלא ןיעמ) ואשונ לע הרובג תוברהל הלוגסכ

 שיש םא ,קוספב םתוכימס ללגב ,ףסוי-בקעי תומשה ובשחיי

 ומעט אוה .ג ;'וכו ...ףסוי בקעי תודלות הלא :םהיניב קספה

 : תומש השלש לש ףוריצ י"ע םשה תוכיראל עירכמה בורה לש
 םשל תולחימ םהיתומשנו החפשמל הל שי רפע ינכוש הברה

 ,תומשב הארמו תורוצ יוניש .תומדא ילע םייחה ןיב תיראשו
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 החיכש תומשב ףוטילו הנטקה תעפות -- םתלדגה וא םתנטקה

 הנושמה ומשו 'הפי, תיבמ קוניתה אצישמ .םידימאה לצא התיה

 דע םהיעימב לכעתנ ,לשב ירפכ עלבנ דימ -- וילע עצעטצמה

 וריזחה םירכזל קרו חכתשנ טעמכש ,ירוקמה ומש שוטשט ידכ

 -- םינימה ינשלו הרותב האירקל ןוכנה םמש תא םהייחב םהל
 םשהו "חקל 'הו ןתנ 'ה,, :הרימאה תעשב ,םתדוקפ תע אובב

 םהירוה בל -- םיינעה ידלי ,םתמועל .ןושארה ודובכל רזח ןוכנה
 העבש) אוהש תומכ והוחינה אלא םשה עוצעצל יונפ היה אל

 אבא תיב ירדח ללחב ויה םיפרפרמ תודליו םידלי לש תומש
 עמש אל ותודלי ימימו הנוש אל םהמ דחא ףאו בתוכה לש

 ומשב וניש לותיהו קוחצ םשל) דבלב הילדג םשה תא קר

 ןתינ אל הילדג םשהש רמאת .'ןשקול טימ הלודג, והוארקו

 ומשו השרובב היה דחא םדא ירה -- הביח ךרד ףוטילל

 זב וא) םולש לש ויבא היה רישע יאדוב ...סעלעקלדג םולש

 ומש הז ,אנהכ הילדג ,ןורחאה לש ונבש היארהו ;(דיחי
 .ץינ'זיו תמרב יברה תיבב תואבגב ורכז הזו םלועל

 תביח, ימעטמ תומש תלדגה וא) תנטקה לש הרוש ירה

 וא איה הלדגה) יירש,מ -- הרש ,'םרבא,מ לדגוה -- 'םהרבא
 םנשי  י"הדב \; ןונימאל -- ןונמא .שרדמב יולת !? הנטקה
 יל'המלשו יל'השמ -- 1 השרובבו (הלאכ תומש יוניש הברה

 ,יטופ ,יטומ -- יכדרמ ,"צוד, -- דוד ,(ימולשו ישומ םג)
 ,לירעב יצרעב ,ירעב -- רעב ,יצרעה ,ישריה -- שריה ,ימייח
 לצא .ילידויו לידוי -- הדוהי ,יסוי -- ףסוי ,ילות -- ילתפנ

 הלבקתנ אל תבהש תמחמ ילוא ,ישעמ יתלב ףוטילה היה םישנה
 םירידנה םירקמה תא םלוא ,הדלויהב כ"כ תופי םינפ רבסב

 הרובד ; תיזעולה יפעפלו יירעפ,ל הרצקתנ לירעפ :םחפקנ אל

 הרש ;ילהימ,ל םירמ :; עצנחלו יל'הנח,ל -- הנח ;יציובדל --
 ; יצנומ -- עצנאמ ;יראלק -- הרלק ;ירש ,יראש ל -

 יצוחל ,םידשמ יקיתע ,בלחמ ילומג םתוא .שויול -- האל
 -ירו םיתחפיט :םהילע ורמאש תוהמאה ,קיחל ידומצו בלל
 רדחב םצצורתהב םהייחב םימיענהו םתדלב םיבהאנה ,םיתיב

 לע םא הקחד הירזכא די .םתומב םהמ ודרפנ אל ,םתרוה
 רפרפמ החופיט דלי תא םא ארתו תפותה תיב ךותל הללוע

 לעה -- הרוהטה ותמשנ תאצ דע הסיסג ירוסייב לתפתמו
 !? תומקנ לא ,קפאתתו השחת הלא
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 םלוע ןורכז

 (:ה .רב) אניכב אק ארפעב ילבד ארפוש יאהל,

 לדארפ תב ,רטכיר (עגייפ) הרופצ הרקיה יתב רכזל

 .הימי ימדב הרטפנש ,אשרובמ עגייפ

 ,גיימשת ןסינ 'יב הרטפנו ,ז"שת ןסינב 'ה תובוחרב הדלונ

 .התומב התיה ו''ל תב

1059 4 ₪ 0% 

 לדיירפ תב רטכיר עגייפ-הרופצ

 .תולודג הל ואבינ הירומו ,םידומלב הנייטצה התודלימ

 תויפלת רנימס תא .תורפסו רויצ ,תופשב דחוימב הנייטצה
 .תילגנאל הרומכ כ'חא השמישו החלצהב המייס א"תב

 הרטפנ ךא .א.ב ראותל הטיסרבינואב הדמל יונפה הנמזב

 ,לעבו ןב ,תב הריאשה .הידומילל הנורחאה הנשב תע םרטב

 התומ םע םילבאו םימתוימ ונרתונ -- היחאו התוחא ,המא ונאו

 .ףוטחה
 ! ךורב הרכיז יהי
 ,תודומח תב הלכשב ,רובשו ןונחו םוחר ,םא בל תכופשת

 ,תע אלל -- הייח תמקר תכסמ תא הווט הדועב תדמולמו המכח

 תודמה תא המצעל לגסל הקיפסה תוטעמה היתונשב

 ...הינתמ זועב הרגח : ליח תשאל ןונמיהב םכחה הנמש תולענה

 השרפ הפכ (ןו)רושיכב החלש הידי הרנ הלילב הבכי אל

 ...ינעל
 .תואמצעה תמחלמ תונשב תובוחרב ז"ישת ןסינ 'יב הדלונ

 התומדל םיוק ,הב הרבד ידמ ,הלעמ תאז הלוגס תבל םאה

 ילגתנ התונטקב רבכש ,תדחוימ דאמ תויהב ,התב לש תלצאנה

 ןואגה :התכל הסנכיהב הרבעל וארק ןכו תולדג ינמיס הב

 הנש ידמ רטיע ס"היב .התומלגתהב הוונעה -- איהו ...עיגה
 תונמאב .רויצב הנייטצה דוחייב .םינויצה בטימב היתודועת תא

 תיב תותכ תא הטשיקש איה) ללכה ןמ אצוי ןורשכ חיכוה וז

 החתפשמ .הדמתהבו יוטיב רשוכב -- רוביחב (הירויצב הרפס
 .וב תוגהל המייסש דע התטמ לע התלע אל רפס תאירקב

 התחלצה -- הטיסרבינואב כ"חאו תויפלת רנימיסב ןידה אוה

 .הינפל הדעצ םידומילב
 הזגרו תענטצמו הונע התיה דימת ,הלא לכ תורמל לבא

 .רויצה וא םידומלה םוחתב היתוחלצה לע והשימל יתרפס םא

 הליחתה הגב תדיל רחא :םמותכ םישקה םימיה ואב הנהו

 םייסל ינובאדל הקיפסה אל םויס תארקל הטיסרבינואב דומלל

 וליפאו ,דחא ףאל חרוטל תויהל הבהא אל איה .התלחמ בקע

 השיגרמ איה ךיא וא והשמ הל רסח םא הלאשנשכ דימת ,יל
 ."גואדל הכירצ אל תא רדסב לכה,, ךויחב הבושתה התיה דימת

 הבישה איהו המולשל הלאשנשמ הרטפנש ינפל םייתעש

 התפיצ אל .גאדא אל ינאש "ןייוצמ, הלש ידימתה ךויחב

 התב ירוסיימ תבאודה אמא תא הדדועש וז איה התיה ,דודיעל

 גילבהל היתוחוכ לכב הצמאתהו םישק םירוסיב הרסיתנש

 איה .הליבשב ורעטצי אל התוא םיבבוסהש ידכ םיבאכה לע

 הצפח אל .רתויב השקה לומ דומעל ץמואהו חכה למס התיה

 עגרה דע הינפמ שמ אל הכויחו םלוכ תא הדדועו םימחרב
 ,והילא ,ןבו ,המש הואנ ,תב הירחא הריאשה התומב .ןורחאה
 יב הרטפנ .הבוטה םנמא דואמ םהל הרסחו םינטק םדועש
 .ג"משת ןסינב

 רתויו רתוי השיגרמ ינא ןמזה רבועש לככ :אמא תחנאנ
 הבוהאה יתבשכ ימלועב רצונש ללחה תאו הדבאה לדוג תא

 םחנמ ול ןיאו באוד בלה .ידעב ךשח ימלוע לכ הנניא יפיצ
 ורב הרכז יהי "הנלוכ לע התלע איהו לייח ושע תונב תובר,,

 .םייחה רורצב הרורצ התמשנו

 אמאה -- חתרומו עורק בלו קומע רעצב תבתוכ

 םלוע ןורכזל

 .ורטפנש םיבוהאהו םירקיה יחאו יתויחא ,ירוה רכזל

 רדיו ענעשו לקנעי' ר לש ונב ,סישעבייל קחצי יבא

 סחנפ יבר השרובב יברה לש רצחל 16 ליגב עיגה .ענעדרלמ

 השרובב רטפנ ,הנש 22 ךשמב יברה תא שמיש אוה .רגה

 .ד"צרת ולסכ ח"כב

 לדארפ לש הדוד ןאפשנירג םהרבא 'ר
 ןאפשנירג שובייל 'ר היבא יחא
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 'ר לש םתב התיה ,האושב התפסנ רשא ,?גי'פ ימא

 ,ןפשנירג שיבייל 'ר יבס .לדארפ יתבסו ןפשנירג שיבייל

 'ר לש ורבח היהו ,השרובב םימכחה ידימלתמ דחא ונמזב היה

 שרה לש תבה התיה לדארפ יתבס .ןיידה ןמדלוו הל'השמ

 ףסונב השרובב ורג םהידלי תנומשמ .השרוב ינושארמ רלדא

 רדיו ס'שובייל קחצי עגייפ
 ל"ז ךלמ-שריהו ח"לבת לדיירפ לש המא

 שיבייפ לדנמ לש ותשא עזייר .ןפשנירג םהרבאו ילתפנ ,ימאל

 הקבר יתויחאו ,קילמ שרה לש הינשה ותשא עסאסו ,ץיבולדנמ

 יחא .לחר יתוחאו האושב ופסנש עשטיילו קלופ בייל הלעבו

 יריעצ ידסייממ ,טרפלה רב שבייל םע דחי היהש ךליימ שרעה

 תנשב הינמור דאראמ הצרא הלעש לארשי תדוגא ילעופ

 .א"לשת תועובשה גח לילב רטפנו תובוחרב רג ,י"שת

 .ךורב םרכז יהי

 זאה תחפשמ

 -- עליב ותשאו (חפנה) בייל הירא 'ר תב לחר היח
 וכניח לחר היחו ליספ םהיתונב יתש ,רשיפ םהרבא הלעבו

 יפיב תוחרופ ןתוארל וכז אל לבא -- היבא תיב ךרדב ןתוא
 .ץיבשואל םמותכ וחקלנ יכ ,ןהימולע

 הקדצ תפדור השא התיה בייל הירא 'ר תשא עלייב אמאה

 הלזי'צה לבחב ויה םיטעמ אלש םילדה הינכש רתסב העדי
 הלעבל העויסב הנייטצה דוחייב ,החבטמ בטיממ םהל השיגהו

 דמוע וסוסש לד ןולגע לש סוסה תוסרפב ןיחבהשמ חפנה

 וכרע -- לכ רסוחב ראשי תיבהו לגרה תא םימיה דחאב טושפל

 .וסוס תא ופילחהו לעפמ

 הלזי'צהמ חפנה הלייבו הירא תב לחר היח
 שיווייפ אגרש 'ר לש ותוחא

 .(29 תב) ימי ימדב לארשיב המלועל הכלה ההלב ותב
 יקבושל תובצמ תובצומ רימס רפכבש ןימלעה תיבב הפיחב

 תחא הבצמ תנייצמ םהיניב .םידי בחר םי ינפ תופוצו םייח

 אגרש .תוטעמ םינש רחאל םמויסו שונא השעמ ץרמנ רוציקב

 תייער לע הב עידומ באוכו רוסמ ,ןמאנ לעב ,הז אוה שיווייפ

 האיבהש הפי תב ול הדלי איה -- הביאב הדועב ותבזעש םייח

 הלעב לשו הלש הקדצ יכרדב הכירדהל הליחתהו תיבב החמש

 אלל יכ ,ךרדה עצמאב התוא עטיקו תומה אבש דע --- ח'ילדביי

 ךלוה יכ ,יגס אל הז באכב םלוא .םימלועל םהמ הדרפנ תע

 לעבה לש וירוסיי תאסש ,דירחמו עצפה קימעמ ,לדגו אוה

 תבישי ,דלי ול בשוי היערה רבק תולגרמל : האלמנ אל באהו

 איה הכומסש השגרה ךות ,םימי לוע קונית ...ותרוה קיחב קונית
 רחא םדאל ןיאו יורש אוה םא ימחר תברק ,התברקבו וילא

 ..הב קלח

 ההלב ותב

 לארשיב המלועל הכלה
 (29 תב) הימי ימדב
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 תעקוש ,תכשוממ הלחמ ירחא המלועל הכלהש ותב ,ההלב

 םינש עשתו םירשע תב קר איהו םימויא ןירוסייב האכודמו

 קוחצ תאו באודה אבאה לש ןוסאה לדוג תא טילבה ןעמלו)

 תבצמ ההלב לש הילגרל הצצ -- התומת ינבב קחשמה לרוגה

 הנש םירשעו האמ -- הנש תחאו םיעשת הל ואלמש השא

 דיו ההלב התיה בל תבוט ...דירחהל אוה "הקולח,,הו ןהיתשל

 ןורשכ תלעב ,הירוה ךרד -- הכרד .תלוזל הרזעל הל הטושפ

 דיחיה הנב ךוניחו הייח חרוא תננכתמ איה דועב ,הידי השעמב

 .ןורחאה המוי תא השיחהש השק הלחמ הדקפ

 ץיבומולש תחפשמ

 אמאו אבא תיבב

 םויבכ יניע דגנ הוושמ ינא ל"ז ירוה לש םהיתויומד תא

 עקתנ דימת ןכש םירובידב היה טעממ -- אבא :םתא יכלהתה

 לש הרובח י"ע הפקוה -- אמא .הסנרפה תגאד ךותב היה

 דע החרט תוברו רפסמב עבש ,הינשהמ הנטק תחא ,תודלי

 אבא אוה בצנ .ןליענהלו ןשיבלהל ,ןתוקשהלו ןליכאהל הרמגש

 תא שמשמו ופדמ לע ףופכ אוהשכ ותונחב ,יחור יניע ינפל

 םיחותפ "לארשיל קוח,, וא םיליהת רפס -- םינוק ןיאבו וינוק

 ןימזמ היה םידעומבו תותבשב .םהב ןייעמו וינפל םיחנומ ויה

 -מלמה .הרותב יננחובו ודי לע ינבישומ וילא ,דיחי ןבה ,יתוא

 רשא לככ םהל םלישו םהבש םיחבושמה ךותמ רחב ירובע םיד

 ינלאושו הלק העשל הנפתמ היה הרקמ ךרדב .וילע ותש

 לומ ןבה -- םינפ לא םינפ ונדמעוה תחא םעפ קר .ימולשל

 תילרוג התיהש ,תאז השיגפ יתמזיש הז יתייה ינא .אמאו אבא

 | ה שרוב ןורכזו

 "תורשכה,, תחיתפ ימי םימיה .החפשמה לכ רובעו ירובע

 .הצרא םתיילע תארקל הדובעל םרישכהל רעונה ינב רובע

 זכרמה חתפש "הרשכה,ל תאצל השוחנ הטלחה יבלב הלמג

 םשפנ ואשנש רעונה ינבל 'זולקו טגיסב "יחרזמ יריעצ,,מ

 -אוש וליא רמול ןתינ .הב תונביהלו התונבל ,לארשיל תולעל

 ץפחה שיאה ימ לודגכ ןוטקכ ,השרוב ינב יפ תא ויה םיל

 וילגר לע םק לודג להק היה -- הרפע תא ןנוחלו ןויצל תולעל

 תושעל ויה םינוכנ םלוכ אלש אלא !יכנא -- דחא לוק הנועו

 ."הרשכה,,

 ינאו הרשכהל תאצל רמוא ורמג השרוב ינבמ השמח

 חוטב .אבא ינפב ואיבהל ילע הטלחהה רבד תאש ןבומ .םכותב

 יל שחלג ילא דחוימה וסחימ ירהש ,טלחומה ובוריסב יתייה

 ללממו אמאו אבא חכונ ינא דמוע הנה .ישפנב הרושק ושפנש

 תבשחמ תא יתפריצו יבל ינופצ תא טטור לוקב םהינזאב

 הממד .הירחא האבה ,ץראל הילעה השעמל הרשכהל האיציה

 .תועמד וצנצנ אמא יניעבו וניצרה אבא ינפ .רדחב הטשפ

 ...תונב עבש ןיב דיחי ןב :וז העשב םבלב שחרתמש המ יתעדי

 המכסהל ישפנ הפסכנ ,יתטלחהמ ינאיני אל שיאש יתעדיש םע

 תא אבא עסיש הקיעמ הימוד לש הלק העש ירחא .םהיפמ

 רמאו הנע ,היולג החמשמ תוריאמ םינפב ילא הנפ ,הקיתשה

 התא תוחפל עסת !החלצ ךכרד אהתו היבוט ,הלע :תורצק

 החפשמ וננה -- וגל רשא .ץראה ןינבב עייסתו ונשדק ץראל

 הכזנ ילוא ,העש יפל תולעל םילגוסמ ונניאו תושפנ רשע תב

 ךמצע ןקתהו הרשכהל עס .לארשי ץראל ,היבוט ,ךירחא אובנו

 היהתו ונינפל םיקולא ךחלשי .ונתכרב ךינפל הכלהו -- הילעל

 .הטילפלו היחמל ונל התא

 ץיבומולש לירעפו רעב המלש 'ר ןב היבוט

 דקומה לע ולעש ץיבומולש לירפו (רעב) בוד המלש 'ר לש ויתונב תוריעצ
 תבזמ לע לילכ תולוע -- ןהמ םיצור המ תעד ילבמ תפותה שאל ובחסנ תומימתו תוטועפ

 לסינ

 תודהיה

 הצנח
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 ץיבומולש רעב המלש לש וחבשב קיטשרעה בקעי

 ידועב ,השרובב הקילדה הצרפש זאמ םימי עובש רבע אל

 םיצפחה לע בצעתמ ,םיקזנה ןובשח השועו "יעצפ תא קקלמ,,
 ,בוחרב רבוע בד המלש 'ר הנהו -- םילוצינב חמשו שאב ולעש

 ףסכ המכ ,לקנעי ,התא רכוזה :רמאו חתפ ,ילא שגינו רצענ
 ,חקל יהו ןתנ 'ה ,תונובשח םילהנמ ןיא םויה -- ! ךל בח ינא
 יתמועל הנוע ,זוכנ ,ןכ ."קובי רבעמ,,מ קוספב ול הנוע ינא

 יתחקלש המו יתחקל אלא יתתנ אל ינא לבא ,רעב המלש

 יתקפסה אל ,ולשב אוהו יתונעט לכ וליעוה אל .ךל ריזחא

 ףסכ תורטש רורצ לטוה ןחלושה לעו -- יחוכיו תא ותא רומגל

 .וכרדב ךישממ רעב המלשו --

 ןייטש הנח

 ןייטש ףלוו תחפשמל

 הרענ :היתורוחב ימיב איה ןכ המשכ -- הנמ יתוחא

 .בל תבוטו ("תינעוצה,, הוניכ ךכ ןיגב) תינניחו תרוחרחש

 איהו -- ףלאוו 'ר ןמלאתנשכ .היבא תא הבהא הבר הבהא

 םויהמ :ול רמאתו ותמחינו ותקביח ,וילא השגינ ,רשע תבכ

 הנוזממ ותליכאה .רבד רסחת אלו ךתוא תרשא ינא ךליאו

 ןייטש ליכארו ףלוו 'ר תב הנח

 יהלש ימי םימיה יכ ,התנממ תצקמ ורובע הריאשהש לדה
 תישאר .וילא רוזחל ץא אל תיבהמ לזאש םחלהו המחלמה
 היניע םשתו ףרוחה ישדחב רקיי אל אבאלש התיה התגאד

 הרבע וז הרטמל .ול םחייו םנקתתו םתאלטו םתצחר וידגבל

 תינטייחה התרבח עקע-הדיירפל ךלתו ץעה רשג תא

 תישעב וב הנייטצהש הז עוצקמ .הריפתה תכאלמ דמלתו

 י'םינבל,, תורפתמבש הלועמכ םסרפתתו סאיל האיבה "םינבל,,

 (עצמאב) ןייטש ליכארו ףלוו 'ר תב היח

 שקיבו ונב תא אישה 'הזוק ,לארשי יאנוש ישארו השעמ היה)

 ונומראל תולעל הנחל ועיצה ,תחבושמ תינטייח ורובע ואצמיש

 שיבלהל הנאימו דובכה לע הרתיו איה לבא ,היתורזוע לכ םע

 לכ ורביד וב ,אבא תיבמ המע האיבהש תונויצב .(םיעשרה תא

 הליעפו הליעומ הרבחל יהתו סאיב הכישמה ,תירבע תיבה ינב

 תואמסיסב תוריקה יטושיק .םשד "יחרזמ יריעצ,, ףינסב

 הל עייס ךכל ,ויה הידי השעמ ,תוילארשיצרא ףונ תונומתבו

 .ץיבונר'צב זכרמהמ ,םיקחרממ היחא

 םש שקבל ואבש השרוב יינעל היה חותפ סאיב םתיב

 השעמ ןבול ידגב םשיבלהל היה םתא הישעמ תישארו היחמ

 הל ריאה אל לזמה םלוא ,לארשיב הינשבו האשינ סאיב .הידי

 הראיפו הלש הקדצה השעמב הכשמה הפיחב .היאושנב םינפ

 שעמ תבורמ הרטפנ .הלעב לש תסנכה תיב תא היפכ תנובתב

 התויהב הכוב הונאצמ םעפ) .הפיחב םינש תטועמו

 ,הנח ,היכבה תביסל הלאשנשכל .התריטפ ינפל ,םילוח תיבב

 תכפוש ינא יבואכמ לע אל :התנע ,ךבבל ערי המלו יכבת המל

 סאיב הבוטה ימיב יתעדב הלע אלש לע אלא יתועמד

 הצחרה םוקמ ,הניטניפל תוחפל םייעובשל אבא תא חולשל

 .אירבמהו חצה ריואב תושביה ויתומצע תא ןנערל שפונהו

 יתוילכ ינורסוי תוליל ףא יבל הוד הז לע |
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 ןייטש הצנירפש

 ןייטש עצנירפש

 השרובמ ןושארה הלועה םייח םהרבא 'ר לע המישרב

 התסינ הימי לכש ,עצנירפש ותשא תריטפש וניאר ,לארשיל

 עצנירפש .ותילע תא שיחהל ותזריז ,תולעל ותוא עינהל

 התלע ,המשב הארקנש התנינ לבא תולעל התכז אל הנושארה

 םהיתומצעש םירוהה תומש תא הלאגש איה .הפיחב כ"נמו
 ולעש היתויחאל םג רכז בצוה התבצמ לעו השרובב תונומט

 ףעיסיוממ דמלמה לשיפ לארשי הלעבו הקבר :דקומה לע

 התשעש ירחא התרהטב לילכ הברקוהש הרובד-היחו םהינבו

 .םירחא םיבערל הלש אינע אמחלמ הסריפו הנחמב דסח

 התעד החיסה אלו עצנירפש התיה שפנ תנידעו בל תבוט השא

 טחושה ,ץמייטש 'ילדג תיבל הלש ןיסחיה תלשלשמ עגרל ףא

 איהש -- לכה לעמו ,הבישיומ ץמייטשו ןייטש יתבלו השרובמ

 השרובב הנושארה הרענה התיה איה ."לודגה,, ףלאוו לש ותב

 .תירבע ןושלב רבדל םירחא הדמיל ףאו תירבע הרבדש

 הרומה איה התיה השרובב המקוהש תונבל הרשכהב

 הפיחמ הרש התוחא :אקתפרהל התמד ץראל התילע .תירבעל

 התנומת םוקמבו האצומ ץראב רקבל ידכ ןוכרד האיצוה

 ןוכרדה לע ומתח הצנטסנוקב ...התוחא םולצת תא הקיבדה
 םולשב העיגה ןייטש הרשש,, (םינומלש תרומת) "ורשא,,ו

 ,הפיח תפמב הנמאתה "התרזח,, ינפלש םימיב ..."הינמורל

 רבעמש אלא ,היתובוחר תוריהנב ןחבית אמש ,ךרוצה תעל

 ירבעו יברע ,ילגנא ,םידיקפ השולשש ,ןחלושה דיל ,למנב

 הלאש הלאשנ ,דשח תצקמב "רזוח,ה לש וביט תא םינחוב

 ,תולקב הילע תונעל עדוי רייד לכש ,תילכתב הטושפ
 ףוליח תא ידוהיה הארשמ .הפיחב ךלש תיבה לעב םש המ
 המל ,ךכרדל יכל :םערו הילע ולוק םירה ,הינפב םיעבצה

 ידוהי שפנ) ..? ךירחא םיאבה םירחא תבכעמו ןאכ ידמעת

 (6! ? הנכרעי ימ --

 השרובמ ל''צז רדיו קחצי 'ר

 ותומד התיה השרוב הרייעב תואלפומה תויומדה תחא

 .ןמלז המלש 'ר וגב רפסמ ,"שאדוס רעד קחצי 'ר,, לש תצרענה

 תונחה דצל רציימ היהש הדוסה ימ ללגב וב קבד הז יוניכ
 ויבאל ה"כרת תנשב ךרעב דלונ ל"צז קחצי 'ר .תיב ילכ רכממל

 לי"'צז ץיבושמיש רזעילא 'ר ןתח) ל"'צז רתלא םהרבא 'ר ח'"'הרה

 צ"הרה ירוגמ םוקמ ,(היכ'צ-שורומרמ) אנטשיבב (איילוועדבמ

 ןחלוש לע ךומס היה וז הרייעב .ל"צז אנרובדאנמ הליכדרמ 'ר
 זופנב) ןאשיבירטמ ל"ז רבואטש ליוונז לאומש 'ר ח'"'הרה ונתוח
 יי לש וגישו וחישל הקומעה ותורכיה .(הסיטה דיל בוחאר
 ירב וב ריכה ל''צז קחצי 'רש ךכ ידיל ואיבה ל"צז הליכדרמ
 הב לועפל, רשפאש ולצא "ןוצר תעש,, איה יתמ הליכדרמ
 ."תועושי

 היה ,הילבדבמ ל"צז ץיבושמיש רזעילא 'ר דיסחה ובס
 קחצי 'ר לבק ונממו ,םימסרופמה ץינ'זיו ידיסח ינקז ילודגמ
 עסנ ותוריעצב רבכ .תידיסחה תובהלתההו תוקיבדה תא
 םחנמ יבר ,י'קידצ חמצ,, לעב ר"ומדאה לש ורצחב ףפותסהל

 םיר"ומדאה לש םתיב יאבמ היה כ"חאו ,ל"צז ץינ'זיומ לידנמ

 עדי ,השרוב הרייעב קיתו בשותכ .ץינ'זיוו עינעטא ,השרובמ
 דואמ םיבר ,ןכאו ,םוקמב םיבשותה לש םביל יכבנל ןיבהו

 ,תוינחורבו תוימשגב הרייעה יבשות ןעמל ויתולועפו וישעמ
 הרזעב הרושקה וייח תכסמ לכ תא טרפלמ העיריה רצקת
 קחצי 'ר :תורופס םילימב תאז רידגהל רשפא ,םרב ,תלוזל

 םוקמה יבשות תרזעל שדוק ויה וייח לכו ,תלוזה ןעמל יח

 ןאכ ,טרפהו ללכה תויעב לכל תבשק ןזואו עויס ולצא ואצמש

 ןתמו םיינעל הקדצ ומכ דסחה תולועפ תא ריכזהל םוקמה

 לכב םיכרצנל ןוזמ תקולח ,הפוחל תומותי תולכ תסנכה ,רתסב

 םיתבה ילעב רפסמ .חספה גח תארקל טרפבו הנשה תומי
 תא קחצי 'רל וריבעה ,תיפסכ תלוכי ילעב ויהש הרייעב

 םינש ךשמב ךכו ,םיכרצנל ןקלחיש תנמ-לע םהיתומורת
 תא תאשל ול ורזעיש םינבה תא וילא ףרצל גהנ אוה .תובר

 לש םיתבה יחתפ דיל םחינהלו תודבכה ןוזמה תוליבח
 שייבל אלש ידכ יאשחב קלתסהלו ,טאלב הלילב םיקקזנה
 םיחרוא תסנכה תוצמ תוריסמב םייק ןכ ומכ .םילבקמה תא

 חראתהל ואבש םיר"ומדאו םינברל םגו םעה יטושפל םג
 ,ל"צז קחצי 'ר לש דסחהו הקדצה תויוליעפ לכב .ותרוק לצב

 ,ה"ע אדיירפ תרמ תקדצה ותשא דרפנ יתלב קלח הלטנ
 םג .תיבה לוהנב תולודגהו תובורמה היתודרט תורמל

 דסחה יעצבמ לכב לועב תאשל ול הרזע הלודגה החפשמה

 .הרזעהו

 הדיירפ ותשאו רדיו קחצי 'ר

 וב התיה ךא ,לודג רישע תמאב היה אל יבא קחצי 'ר

 .ותלכי יפכמ רתוי םירתהלו םורתל ,דסח תושעל היציבמא

 לודג דיגנש המכ ךא ,קלופ ריאמ הדוהי 'ר דיגנה רג השרובב

 םיינעמ ששח אוה .הקדצ תתל ימל טבלתהו רזחו טבלתה ןכ ,היה

 קחצי 'ר ,הושה קמעל ואיבה קחצי 'ר ,המודכו םינגוהמ םניאש
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 הדוהי 'ר וליאו תוחפ ימלו רתוי תתל שי ימל ןוכנ לא עדי

 .ותקוחו וטפשמ לכל ,ותכלהכ רתסב ןתמ ;ןמממה היהי ריאמ

 י'ר לש ודוסימ םייפורטנליפה םייחה ךכ ולהנתה תובר םינש

 ס"מהוחד 'ב) ומלוע תיבל קלתסנ ריאמ הדוהי 'רשכו ,קחצי

 הטמה םע תאצל קחצי 'ר השרה אל (ט"פרת ירשת ח"י

 ולעפ תא להקה לכל הלגי אלש דע םייחה-תיבל נ"כהיבמ

 הנינפהו תרתוכה תלוג םלוא .ל"ז ריאמ הדוהי 'ר לש בגשנה

 דסי התואש "םייחה ץע תרבח, התיה ,ורתכבש תינחורה

 .תובר םינש ךשמב חפטו

 לע םשור ס'יכדרמ ףסוי לשריה הנוכמה ,יבצ 'ר לש ונב

 :ותומדל םיוק רפסמ ויבא
 תודמ לעבו םימש ארי ,דמללו דומלל הברה ,ח"ת היה

 ןיאמ ןויצ בהוא -- ויה ןמואבו הנומאב ויקוסיע לכש תולענ

 יד ןיאב .שדוקה ןושלב קר רביד אל תסנכה תיבב .והומכ

 בירעמל החנמ ןיב .ארמגה ןושלב עייתסנ -- תוירבע םילמ

 תבותכה היה אבא .ולש יטרפה "רתסב ןתמ,, תפוקל םיפסכ ףסא

 העומש עיגהב ונפ וילאש ינפמ םילוע דציכ הצעב לואשל

 .לארשי ץראל תולעל תורשפא לע

 ינבו םימשרנה תא תדחוימ תרבוחב םושרל היה גהונ אבא
 דוע -- הבורקה הלואגה ימיל הפצמו בשוי היהו -- םתחפשמ

 קוחצ תבבו תופי םינפ רבסב יכ הלודגה הפירשה הצרפ םרטב
 .ותצע ישקבמ תא לביק תבבלנ

 תראפתל היונב ותכוס ,הלודגה הפירשה ץורפ םרטב דוע
 ויהו ותכוסב םיפסאתמ ויה הבאושה תיב תחמש לילבו ,התיה

 םידקורו םירש ויה .רעוב ודועב והותשו םח לשובמ ןיי םישיגמ

 -קוא הניגנמהו "היחא יכ תומא אל,, :תישילשה הרומשאל דע

 .הבושיו תבישיל היכ'צ ירוחב הוריבעהש התיה תיניתור תינייר
 ר"ומדאה לש ודוסימ ,רמ שוקוק ולוס םהיניב ,םירחא םיריש

 .בעלאקמ

 תדועס תא םיכרוע ויה ,ולית לע דמוע ודועש ,ותיבב

 תחרוט התיה ,םינפה תריבסמ הליב ותשא .ס"שה לש םויסה

 .םימעטמ ינימ לכו רונתב ילצ הניכמו תועולק תואקסולג הפואו

 רחא ,התמשנ יוליעל ארמג ודמליש הל וחיטבה הז רובעב

 | ...םירשעו האמ
 ול קולחל וצרש הלאכ ויה ,תוירבה לע דוהא היהו רחאמ

 יפל ,יבצ םשב םהידליל וארקו האושב הפסנש רחאל דובכ

 .ךורב ורכז יהי .רגרבצרו יבצ 'ר לש ומש לע ,ונב תסריג

 רגרבצרו יבצ שריה 'ר ןב ףפוי ירבד

 יספו השמ ,יבוט ,רזייל ,יריפ : הנומתב |



 ןווכז רפס

 רגרבצרו לדייאו יכדרמ ףסוי ר"ב (יבצ) לשריה 'ר

 לאירע לש | הנושארה ותשא ,עלייבו לשריה תב
 ןורשכו תוחקפ .הביח ךותמ הל וארק "אקו'זד,, ,קחצי

 לארשיב .פנ .הלצא ורבח םירחוס

 רגרבצריו לאירתכ

 .הירהנב רשא ןימלעה תיבל ינתחנה דידיו ןכש לש ותריטפ

 יתחכיש -- "החכישל השק תובצמ יבג לעמ האירק,,ש הרהזאה

 תובותכה תא יתארקו -- בתכנ המ םשל ןכ םאש ,הנעטב

 םיעוטק םימיו םירצק םייח לע תוזירכמה תועוטקהו תורצקה

 םייחה ץראמ וחסוהש הלא םימלוע תחונמ ואצמ ןתחתמש

 1 ה שרוב

 יתבצוה .הקספנ התישארב םדלח תרישו םתחפשמ קיחמו

 דגנ םירפרפכ םיפחרמ םידמחנו םיפי תומש .תיאבצה הקלחב

 תשורימ ,רעיה יצעמ ,םיחרפה ןגמ ,ך"נתה ךותמ תומש --- יניע
 ירענ לש םשאר לע קוחר אלה רבעב וססונתהש תומש .תובא

 ארקבו וירהז תא םהילא חלוש ץצונ דיתעש ,ןח ירוחבו דמח

 וננוג ,התנגהל ושח אלא םדיתע תא ושח אל -- הנידמה םהל

 .הילע םשפנ תא ונתנו

 יניעו תורושה ןיב ינוליבוהש ילגר תושרב יתלטוהשמ

 םשפנ ורסמש םירוהטו םישודק,, תומש ףיקהל ופיסויו יב וטלש

 ץרוקו ץבצבמ יל עודיו רכומ םש הנהו -- "ץראה תשודק לע

 הלייבו יבצ ןב לא יר ת כ -- העונצה ותבצמ לעמ תינרודק ילא

 דידי ,םיענהו דמחנה רענה לש ורבק והזו ,והנה -- רגרבצרו

 ויתפש לעמ שמ אל בבלמה וקוחצ תבש ,בוהאו בהוא ,עירו

 קונית ותויה זאמ ויתעדיש הז לאירתכ .םדא לכ םע ורבדב

 -- לכה לעמו חקיפו ראות הפי ,ןוסחו הובג ,דומח רענ ,הפי

 .תוימורתה ויתודמב המד וילא ,יבצ 'ר אבאה לש ונב ,ח"ת

 עלייבו יבצ ןב רגרבצרו לאירתכ

 תואמצעה תמחלמב תדלומה תנגהב לפנ

 לאירתכש ,ןוימד יל אציו לרוגה לש ותומד תא יתמצמצ

 - רכנ תמדא לע הינוליסנרט לש הנופצב השרובב דלונש

 ויתובא תדלומ תמדא -- לארשי ץרא לש הנופצב רבקנו לפנ

 ,לאירתכ לש ותחפשמ התיה הפנעו הבושח החפשמ ,םימודקה

 ,חוורמה םתיבב רגרבצריו הלייבו לשריהל ודלונ םינבו תונב

 דלונ לאירתכ .(לשריה לש ומא) "לדייא-רה,, ילגרל הנבנש

 תובישיב ךישמה םידמלמה יבוט לצא רדחב דמל פ"רת תנשב

 חתפתה ,ותא ןירשימל ךלה לכה .ץינ'זיוו אבלופאהימ ,אילבזיר

 תסינכ םע .ונמיה החונ תוירבה חורו בוט ,קירבמ רוחבל

 -הנחמל ידוהיה רעונה ינב רתי םע סייוג השרובל םירגנוהה

 תונכוסמה תודובעב היה םש םתוריש .הניירקואל חלושו הדובע

  קחיש (העשל) ולזמ .םשמ רוזחל וכז אלש םהמ םיברו רתויב
 בדנתמכ ררחתשה םשמ .יבשב וחקללו אובל ורהימ םיסורהש ול

 ובשח םיאשרובה יכ ,השרובל בשו ינמורה רורחשה אבצל

 אלא .םתדלומ רפכב שדחמ םהייח תא תונבלו בושל הליחתב

 ןיב לאירתכו הלחה לארשיל הילעהו םתעדמ םהב ורזח דימש

 .היה םינושארה

 םילגנאה י"ע הספתנ ,ה!תיה םיליפעמ תינאש ,ותינא

 ץמאמ .ןיסירפקב ,הלוגה ךותב בוש ומצע תא אצמ לאירתכו
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 -תהש תואמצעה תמחלמ לע ועמשב לאירתכ השע זעונו שאונ

 .הילא לעיו שפנו םוקמ תברק ,וילא הבורקה ותדלומב הללוח

 ימחולל ףרטצה שדוקה תמדא לע וילגר תופכ ךורד םויב

 ןיסוס תיב ,ןירבוג תיב תובר תוכרעמב ףתתשה .שדוקה תמחלמ

 רבעוהו בש תוברקה םותב המילשורי הכאוב ,ןורטל דיל

 ,ןהמ תחאב .תוזעונ תולועפ המכב ןייטצהו וכע תביבסל

 ולזמ וב דגב ,רושעל אסכ ןיב ,ירשתב 'ז םויב החישרתב

 ןב לאירתכ אבוה חצנ תחונמל .לפנ ערכ ירזכאו השק ברקבו

 הקלחב הירוענ ינב ראפו השרוב ירוחב בטיממ הלייבו יבצ

 םיסוש ידימ וליצהש םוקמה החישרת הפוצה הירהנבש תיאבצה

 .תיאליע שפנ תריסמב

 .םייחה רורצב הרורצ ותמשנו ךורב ורכז אהי

 רזנג (יבא) ףסוי םהרבא

 רורצ םירוודה יקיתרנב אשינ ןושחרמ עצמאבש םימיב
 :בל טבוצ ןובצעו המגע תשודג העונצ הנמזה םהיניבו םיבתכמ
 ןורכזה םויב םרעצב ףתתשהלו אובל םילוכש םירוהמ הנמזה
 ןב השמ םה םירוהה .ודיקפת יולימב לפנש לייח ,ריקי ןבל
 .השרובמ ןויצ ןבו לחר תב הרש ותשאו הדלוגו ףסוי םהרבא

 ךזנג ףסוי םהרבא

 ךזנג יבא אוה תדלומה תנגהל ושפנ תא ןתנש לייחה

 ןב אוהו -- ל"שת ןושח ה"כב לפנו ח'שת ןושח 'כב דלונש

 ידמ םירוהה םיכרוע ותליפנ םוי זאמ .ולפנב םיתשו םירשע

 ,םידידיו החפשמ ינב הפיחב יאבצה ןימלעה תיבב הרכזא הנש

 םייחה תיבל םילועו םיאב ,קשנלו םידומילה לספסל םירבח

 הבצמ ןוסכלאב תחנומ םתושארמלש םירבק תואמ עורזה

 תליפנ םוקמו םוי ,ליג ,םש לע העידומה הנטקו הריעז תעבורמ

 םיארקנ "םיביבא,, םשב םימעפלש ,םיריעצ םייח לש םותיחו
 בהז יטוחב תומקרנ תווקתו םותו רוא-יגופס םירוענ ימי --

 םתחתמ םיחנו וקתינו ופטקנ םתחירפו םרהז עצמאב עתפלש

 .עיקרה רהוזכ םיריהזמו הנוכנ החונמב
 דודש לפנש יבא לש ותבצמ.לע םג התורח וז ןיעכ העידי

 דעונש ,רשכומ רענ תלהת אלמ םהיפ וידיפסמ .הלעתה לע

 םידקפמ ,םיכירדמו םירומ .הדיבאה לע םיננוקמו תולודגל

 .וחבשב םירפסמ קשנל םירבחו

 םירוהה לש םריע ןב ,םהמ דחא לש רובידה םגעתנ רתויב

 ילבמ דכנה ףסוי םהרבא םשה תא תוארל דאמ ול השקש

 וימי לכ הלתש רשיו םימת ידוהי ,אבסה ףסוי םהרבאב רוכזל

 אוה ףא והולעיש ץראב םיאצמנה ויתונבו וינבב ותוקת תא

 םוי -- הדלוג ותשאלו ול אב רחא םויש אלא .םויה אובב

 םש ,הנהו .לארשיב ומש תא אשי ונב ןבש הכז לבא .ץיבשוא
 הבצוהש תאזה ןבאה לע ומוקמ תא תע םרט אצמ הז רקי

 ...ודכנל הבצמ

 ותליפנל הינשה הנשב סנכוהו ומש לע בתכנ הרות רפס

 םויב הוצמ תדועס הנתינו לאומש תירקבש רעונל נ''כהיבל

 םיבתכמו וייחמ תונומת .ולש "הוצמ רב,ה לח וב ותריטפ

 ןודעומבש "יבא,, תנפב םיקובד וילע וירבח ידיבו וידיב םיבותכ

 | .רעונל
 וימימ -- "המישמ לכ וילע לביק,,ש וילע םירפסמ וירבח

 חלשש בתכמב בותכ ןכ וידקפמ תוארוה ירחא אלימו ןנואתה אל

 "הלעת,ה די לע אוהו -- םימיה תשש תמחלמ ימי םצעב

 וצרת יאדו ךא םכמולש המ תעדל ינוצר זע הכו,, : (6.6.67)

 ירבא לכב ה"ב אירבו יח ינא ןכבו ימולשמ הלחת תעדל

 ןוחצנה ,גואדל אל אנ -- םכילא יל תחא השקבו 'וכו "יפוג

 .יבא -- בורקב תוארתהל ,םכנעמל םחול ינא .ונדצל

 הלומהה .עונצו ונע ,בל בוט היהש וילע ורמא וידקפמ

 התיה ברקה תפמש ,ותדובע ןחלושמ והוקיתעה אל ןואשהו

 י'א מ"גס .והובהא םלוכו ול ויה םיבר םידידי .וילע הסורפ

 רעיש אלו םמורמ חור בצמב היה ולפנ ינפל עובש ךזנג

 .ורכז תא םהב ולעי רפסמ םימי דועבש

 ('הבד,) סכז םהרבא
 דלונ -- הינמרג תדילי -- הקברו דוד לאומש לש םנב

 ול ורסמ "ןוילעה קלח,,ה ידמלמ .ח"פרת ןושח א"יב השרובב

 וילע ובבחתנ שמוח דומלל ליחתהשמ .וידומיל תישאר תא

 המ תא השרובב םידוהיה ייחב תוארל הצרו הרותה ירופיס

 ול הארג ותיב ירוחאמש רהה .דועו קחציו םהרבא לע ארקש

 ואיבהו ןופטש ימיב תולובג וסרהש םימה תא .הירומה רהכ

 .'דכו לובמה ימכ בישחה וירוה תיב דע "הבישיו,,ה רהנ תא

 םושב סאמ אלש ץורחה ויבאו םהרבא היה ךנוחמ דלי

 לכבו תיבה ןמ והואיצוה ותודלי ימי .םיניעל ול היה הדובע

 טטושל בהא אוה .םש והואצב ,תודלי השעמ וב ושענש םוקמ

 לע קילחהל ,רהנב ץוחרל ,לדייא לש הרה לע תוכורא תועש
 אל .טרופס ינימ לכמ ודי ךשמ אלו םיצע לע ספטל ,חרקה

 הצרפש הטטק תעשבש םייוג לש העיס ךותמ והואיצוה תחא

 .לכ ינפמ ארי אלו הנכס םוקמל ךשמנ יכ ןושאר ימיב םהיניב

 ,לארשיל והולעהו וירוה והולטנ וכוניח תליחתב ונדועב

 ץראב .םינש הנומש ןב ותויהב ,1935 תנשב בוקטיס תילעב

 לדגשמ .ןייטצמ דימלתכ ,וידומילב ךישמהו ויבא קשמב דבע

 לגרל וטטושב .וילייחבש םיזעונה ןיב יהיו ח"מלפל סייגתה

 תאו םיברעה תא ריכה וידקפמ םעטמ וילע ולטוהש וידיקפת

 ןיבה ,םהיתונולת תא םתפשב עמשו תיברע דמל ,םהייח חרוא

 חקפמ ותויהב .םהילע בבחתהו םהל רוזעל לדתשהו םחורל

 בבוח היה .ץראה יליבש תא ריכה הירבט "רדימע,, 'חב ירוזיא

 ליחל ףרטצה 1959-ב .וירויס ךרדב ול שכר וז הביח .תוקיתע

 .םיבשותה לע ביבח היה ,ובשומ ריע ןולקשאב ,ןוירשה



 ןווכז רפס

 לע םש םג בבחתהו חיפר לשומל הנמתנ אבצב ותרשב

 ,םהלש םינויחה םיסרטניאה לע גאד יכ תיברעה היסולכואה

 .ףולא ןגס תגרדל הלעוהו םיאודבה ןיבמ םירטונ תודיחי םיקה

 .המוקמל שחו שחרתהל תדמועה הנכס לע ול עדונ םעפ

 השולש .השק עצפנו שקומ ץצופתה פיג תא וליעפהב

 ןולקשאב ןמטנ .חצונש לע תומה רמ םע קבאנ תועובש

 רמא ,םהיפולאו ל"הצ יניצק ופתתשה הב היולב .19.1.69זב

 ץר אלא ! "ירחא,, -- רמא אל אוה,, :ודפסהב ןייד השמ וילע

 ."ומצעב

 ןייטש לשיפ-םירפא

 םיארמ וליחתהו השרובל םירגנוהה וסנכנ 1940 תנשב

 םידוהיה יפלכ םתמטשמ תא -- רתויבו ,םתרובגו םחכ תא

 םותב יכ ,יומס ששח .הלוהמ החמשב םהינפ תא ולביק רשא

 תובקעב וצלאנש םיראידאמה םתוא םה-םהש ונימאה םבל

 טאטימוקל תכייש התיהש ,השרוב תא בוזעל םולשה ימכסה

 השרובב ןכמ רחאל השענש המ .הנש םיתאממ רתוי שרומרמ

 לע ץורח ןוילכ םפוסבש רעצהו םעזה ימי ירבדל ךייש --

 ימי םצעב םירגנוהה ואצמ לשיפ תא .הלוכ הירגנוה תודהי
 -- ויתומולח הוטמ תא הווט ונדוע .וימולע ימיב ,ותורחב

 דעונש טקיפיטרסה תליטנב הרמה הבזכאה תורמל) ויתוינכת
 ויפוח לא ,והצקב םש יא םינגענה (רחאל ןתינו הרובע

 זפ תווקתב ושפנ תא עשעשמו ןוכיתה םי לש םייחרזמה

 יטרוה לש ויסגלק ואב -- הנירב ,םויה אובב ,ןויצל תולעל

 וליג ינב לכו לשיפ .ותלחות תא ובזכאו ובהז םקרמ והוקתנו

 ,תונידמ יתש) .לוכיבכ ,הדובעדידודגל ,"סאס-וקנומ,,ל וסייוג

 תא וסייג הירגנוהו הינמור ,םירוראה םיצאנה לש םהיתורורג

 ,ודבע הינמור ידוהי דועבש אלא ;הדובעה אבצל םהידוהי

 םהיחא -- םהיתבל ובשו הטושפכ השק הדובע םנמא

 הדובע ינימ לכ -- םייחב וראשנש ויה םיטעמ -- הירגנוהבש

 -- םהיתובקעב הכורכ הנכסהש םיתורישו ךרפ-תדובעו השק

 םישקוממ תומוקמ שוליבו שושימו שושיג תוברל ,םהילע ולטוה

 םהיתואבצ תומדקתהל םיכרדה תא רשייל ,םהילא םוקחדש

 .םהירביא וקסרתנ םהילע סנאנש םכוליה בגאו

 דובעישהו יוכידה תוארומ לכ .אניירקואל חלשנ לשיפ

 היה אל רבכש) אבא תיבבש םימיה ברקתהב .וילע וגלד אל
 תצקמש ,םירופה ימי תארקל םמצע תא וניכה השרובב (םייחב

 ןנכתמ ןנקתכ םינשב) ןיידע התיה תשגרומ החמשו הלהצ
 רתסנ ינע הזיא רובע הלאה םימיב ןנוכתמו לשיפ היה

 ורדקש םימיה םתואב .(םירופב -- ןעייגמורא -- "טטוש ,ל

 תחאל יחא לשיפ ךלשוה ,םידוהי-םד תבוקע אניירקואב וילע

 הנפב הרצל וירבח י"ע חנוהו ןהיסוסמ ונפתנש תוורואה

 תא תפפלמ הרק העיזו חדוק אוהשכ השקו הליפא ,הבוחט

 חלחליש ימ ןיאו אפור ןיאו -- ותפקת סופיטה תלחמ :ופוג לכ

 בחטיו םימח םימ בוטרוקב ,תושביהו תודקויה ויתפש תא ול

 ימ אצמנ אלו ויוודדבכשמב ודעס אל שיא .רחינה ונורג תא

 ותוסכל הרזע אל די ,שק ץמוק עקרקה ג"ע ויתחת עיציש

 תונפדה יכרח ךרד תורדוחה רוקה תופוס ינפמ וילע ןגהלו

 קר עדי וירבחמ דחא .עווגה ללמואה לע ,וילע ותש ביבסש

 רדא 'ז ,וניבר השמ לש ותריטפ םויבש וילע רוסמל תאז

 הריזחהו הרוהטה ותמשנ תא לשיפ-יםירפא יחא חפנ ב"שת

 3 השרוב

 ןהב ,לבס תונש 24 וברקב הנכשש הכזה שפנה ,הארובל
 אווש תורקת תדופר ,הרובש תורחבו למע ימולע ,הנענ תודלי

 התבצחמ רוצל הבשו ,תובזכאה עבש ,יחא לשיפמ ,ונמ הדרפנ

 הצינרודב תוברע יבאזל ףרט ופוג תא וירחא הריאשהב

 חונמ ושקיבש לארשי ימד התור התמדאש ,אניירקואבש

 ומד םוקני 'ה .תורורמ םעיבשתו םיבר תורוד ךשמ הקיחב
 .דרי וסמח ויתימצמ דוקדק לעו

 ינב תורשעל רעצו למע תרכזמל תאז המישר אהת)
 - ותרבע טבשב םיינוע תא וארו אמא תיבמ ואציש השרוב

 ,וירבחל ,םהל הפיו -- םהל עריא לשיפל עריאש המ יכ

 ,םדא יחבוזו םישיא ילדח םישאמב הפלו גיצנל ללמואה יחא

 תכשוממה םתסיסג ירופרפב םיעשר תוולשב וטיבהו ודמעש
 .ירכזל השדקוה טשרקובב רואל האציש הדלב .(ולהצו ואר --

 רעטכורפ יצרעב

 היה בל בוטו חמש .ויעדויו וירבח לע ביבחו חונ רוחב

 יריעצ,, ירבח לע הנמנ אוה .יצרעב ,הביח ךרד ול וארקש ,בוד

 ךייחמו דמוע והואר דימת .ףינסה תולועפ לכב ףתתשהו "יחרזמ

 דומלל ףידעהו ועבטמ היה ןקתש יכ ,וירבח ירבדמ הנהנו
 .םהישעמכ תושעלו םירחאמ

 םידמלמל ,וינב רתי תאכ ,ורסמ רעטכורפ םחנמ 'ר ויבא

 ודי תא טשפ -- רגבשמ .ןיוצמ ךוניח לביק םלצא םיבוט

 חתפ ודי תא .םימיל ריעצ ודועב ,םהב חילצהו םיצע יקסעל

 יכרצנ .ולצא םלש היה הקדצה השעמו השודקבש רבד לכל

 .יפסכה ועויסו ותרזע תא םהמ ענמ אלו וילא ויה םינופ העשה
 .ץיבשואב הפסנ .העונתה לועב אשנ

 רעטכורפ המלש

 ויחאכ ,אוה ףא םיער שיא ,הדיפקב שובלו האנ רוחב

 ,ייבא יקסע ירחא ךשמנ אל ותומכו .יצרעב ,ונממ ריעצה

 ץרעהו קחצי וידוד יכרדב ךלה אלא ,תונוטיסב תומהב רחס

 השרובב בשחנ המלש .םיצעה ףנעב וחילצה דאמש ,רעטכורפ

 יריעצ,, ינב לע הנמנ רעונה ינב בורכו םיבושחה םירוחבה ןיב

 ללפתהל ףידעה לבא ,םפינסל רס קרפל קרפמו "יחרזמה

 ןכש ,םירוחבה יבושח רתוי וטלבוה םש יכ "םירוחב תראפת,,ב

 דיקפ ינפב לעופ רכינ אלו הלאל הלא וושוה "יחרזמה יריעצ,,ב

 .וקלוח היצטור יפל -- תופקהו תוילעב םידוביכהו רחוס וא

 דוחייב ,םיברו תוירבה לע ביבחו המלש היה החיש םיענ

 .לארשיב רטפנ .ונממ תלעותו ןוצר וקיפה ,םיינעה

 היה אוה .שריה המלש ,רעטכורפ םיחאל היה חא דועו

 .בהַז םיליכמה תורפע תניחטל ''טירופ-וגימ,,ה לעפמ לש ןלהנמ

 רטכורפ לידנמ-םחנמ 'ר

 ,הקבר-היח ותשאו רטכורפ רזעילא 'ר לש ישילשה םנב

 ץריה ,םיריכבה ויחא ינשכ הנפ אל אוה .לידנמ-םחנמ 'ר היה
 רחוס -- םייח ילעבל ובל הטיה אלא םיצעב רחסמל ,קחציו

 תבר החפשמ הבחרב לכלכ וב ,רחסמב חילצהו היה תומהב



 השרוב ןורכו רפס 4

 השש הלעבל הדלי עידאה .םתונכשב ויה םיטעמ אלש ,םיכרצנב |
 התמ יכ ,הנוא ןב ,הדוהי א''חלביו יצרב ,יצרה ,המלש :םידלי

 :םהיתונבו .,עידא ה המש לש ,הדוהי ארקייו ותוא התדלב

 י'ר אשנ םינטק םידלי תשש הירחא הריאשהב .הכלמו הרובד

 החפסנ) וקייל ,תב ול דלתו הרש המשו השא תינשב לידנמ

 םיצורח ,דמח ירוחב ,לארשי-השמו יטומ ,םינב ינשו (ץיבשואב

 ליח ושעו ,הגירהה איגמ םלצניה ירחא לארשיל ולעש םיזירזו

 םבצמב ונינעתה דוחייב ,םיכרצנה ןימיל ודמע ,םהיקסעב

 םבל תא םהינפל וחתפו ץראל םעיגהב השרוב ינב לש ירמחה
 הרבחבו רחסמב החלצהה םלוס תולעמב םילוע םדועב .םדיו

 ליתפ דפקנ ,םישעמו ףקיה תובר תולודג תוינכת םיננכתמו

 תאו ותוא ריכהל וקיפסה אל יצרב תא .םהימי ימדב םהייח

 רדחב םלוא ,היה ריעצ דלי יכ ,ויחא ךרדכ תופיה ויתודמ

 תולענ תודמ תוטלוב וליחתה רבכ וירבח ןיב ותוברעתהב

 יריעצ,, תיבל ויחא יצרעה ירחא ףחסנ אוה .םהילא וסחיב

 האר לידנמ 'ר ,אבא .דיתעב וב רבחכ ומצע תא הארו "יחרזמ

 הבישל םימלוחה ירחא וינב תריהנ תא ויחא לככ .הפי ןיעב

 ינב רתי םעו ויבא םע דחי הפסייו הל הכז אל יצרב .ןויצל

 .םשפנ ישקבמ דיב םישודקה השרוב

 רגרבצרו לארשי 'ר

 תחפשמל אוה ףא סחיתנ ,החיש םיענו םינפ ריאמ ידוהי
 הלודגה ,(ןיטש תחפשמ רחא הלדגב הינשה) רגרבצרו

 תליחתבש ןוילעה הצקב דמע ותיב .השרובב הבושחהו רטכורפ לידנמ 'ר

 .בוחרה דצל היתותלד החתפ האובת תונחו -- ןותחתה בוחרה
 יכרצב קוסעל ןמז ול ריאשה קסעה תיבבש ברה "עפש,,ה

 לש ותיב יאבמ היהו השרוב רצח לש בהלנ דיסח ...רוביצ ותשא לשו ולש ,םהידיו ,לידנמ-םחנמ היה רשי םדא .תושפנ
 'ר לש ותב אינמ תא לאומש 'ר ונב אשנ םימיל) .סחניפ יבר עייסל ויה תוחותפ ,ץרמ האלמ הזירז ליח תשא ,עידאה

 וינתח ינש -- ןימימ .וינב תעברא -- לאמשמ



 ןורכז רפס

 תלפוטמ הצורח תיב תרקע ,הכלמ ותיער םג .(השאל ל'רתלא
 םיינעה לש םתיב תוכילה התיה היפוצו הנמזמ השידקה ,םידליב
 השגפ ריאמו םח םינפ רבסב .םהיכרצל םבל הנתנו היתונכשמ

 .רגרבצריו לארשי 'ר לש ותיבל רסה תא

 רגרבצרו לארשי 'ר

 רגרבצרו לואש

 5 השרוב

 (תואמצעה תמחלמב לפנ) רגרבצריו תיבל לואש

 .רגרבצריו הכלמו לארשי 'ר וירוהל השרובב דלונ לואש

 םיבוטה וידמלמ ירדחב וירבח לע לואש היה בוהאו ביבח רענ

 וידומילב ןייטצה םג לואש .םלצא וכנחל היה דוקש ויבאש

 ךרדכ ,הבישיל חלשנ לידגהשמ .וירומ ןוצר תועיבשל םדקתהו

 ףרטצה השרוב ימשב תונויצה בכוכ ךורדב .השרוב ינב תיברמ

 תדוקנל ףרטצה הצרא הלעשמ .יצולח רעונ תעונתל לואש

 עקרקה לע ולעש םיצוביקה א"ימ תחא) המחור תוזחאתהה

 ד"כ ןתינש הילעה וצ יפל ,ז"שת םירופיכה םוי יאצומב

 ,לואש להבוה רבכו הנש הרבע אל .(םירופיכה םוצ ינפל תועש

 הלוח ."ןדיוס קריע,, תצלפמה רצבמ לע רוצמה לש ומוציעב

 תא חפנו השק עצפנ ,ברקל אציו וקשנ לטנ הובג םוח סע

 ותומ ינפלש ,ורפיס וירבח .הגופהה הסנכנש ינפל העש ותמשנ

 לש ורישמ ןכמ רחאל עדונש ,טפשמה תא םהינזאב שחל

 ."ףסכ לש שגמ לע ונל השגוה אל הארנכ ,הנידמה,, ,ןמרתלא

 לעשטיסמ (ןמשיפ) טכה םחנמ לאונמע 'ר

 ,רפסמ ,הרפש"לריצ ,רגרבצרו לארשי 'ר לש ותב אונ

 ינומראב םיכלמ תבישי השרובמ יברה תבשב ,םהה םימיבש

 יתשא לירפו אבא לאומש 'ר ויבאש) "סאג-סיבר,,בש ראופמה

 דיסחכ ,ויבא היה רקבמ (תיבה ןינבל םהיתומורתב ופתתשה

 םעפמ ונימזמ היה ,הזע תוקיבדב וב קובדו יברה לש בהלנ

 התמד השרובל הבורקה לעשטיסל יברה אובב .ורפכל םעפל

 השרוב ידיסח לש גגוח ןומה תנאוס תיר"ומדא רצחל הרייעה

 םברל ופרטצנ השרוב ינבמ םיבר .שרומרמ יבושיימ וצבקתנש

 "תונחלוש,ה םג ,אבא תיבב חראתנ יברה .לעשטיסב ותבשו

 -לושה לע הלעמו התיב תוכילה היפוצ ותשא לירפו וב וכרענ

 ותשא לירפ
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 האלוממ "הקשיק,,ש ,סרית חמקמ :םינימה לכמ םילגיק תונח

 ,הציב יכעכו םילדורטש ,המדא יחופתמ ,הנמשב תלבוט

 עיפשה רשא לככ ,םיעבצה לכמ "ןעביב,,ו םילופו תיעועש

 ינתוח םג .התיה ץיבשוא הפוסש ,ןמשיפ תחפשמ לש םנג
 ורבעש לסיז ותשאו ץיבומולש הדוהי לאומש 'ר  ,ר"ויזמ

 תשש תאו םתוא ,םתליכו האושה הרבע םהילע םג ,הצילפוטל

 .ד"יה .םהידלי

 (רגרבצרו לארשי 'ר לש ונתוחמ) ןמשיפ אבא לואש 'ר

 ןויצ ןב 'ר לש הדיחיה ותב הכנחתנו הלדג הז תיבב

 היח -- ריאמ אדוי 'ר לש ותב הרש ותשאו ריירטנואמ ,ץנג

 תונב לע התנמנ וז תודומח תרענ .(רשיפ הנשוש) הזייר

 ךויחהש םייליצאה הינפ ראות .תוליכשמהו תוניוצמה השרוב

 הז "יחצנ,, ךויחב .דחוימ ןח הל וויש ,םהילעמ רס אל בבלנה

 ,"שרומרמ תיב,,ב השרוב ישודקל הרכזאה םויב ,ינפ תא הלביק

 לבויב תינרוחא ינתריזחהו הנורחאה הכרדל התכל םרט הנש

 בשק תובושק הינזאו הריבח-הדימלתכ ינפל הבשי תע ,םינש

 -ורבח ראש ךותב ,הירוטסיהלו ארקמל ,תירבעל םירועישל בר

 .םרומ ירבד תא תוקקוש םיניעב ועלבש הית

 לע המחונ אל הרעוס שפנ תרמ םייח הקבש הזייר היח

 המצע יבר ,תונורשכה ךורב ,ףסוי ,18-ה ןב רקיה הנב תליפנ

 .פנ) .א.ת יחרזמ ןוכית לש ו'ליב ס''היב איצוה ורכזל תרבוח
 תמשגל םילהת יקרפב העקיש השפנ ןוגי תא (ו"טשת רדא 'י

 העיפוהש המישרב רשיפ השמ 'ר ויבא ירבדכ "ךרה הרפה,, הנב
 | .התריטפל םייתנש תאלמב "הפצה,,ב

 ורישב ררושמ ןורשכ חיכוה ,רשיפ ףסוי ,הז דמח םלע
 יבשב ורבח לופנב (יריל ןכותבו זורחב ,בצקב) "ריסאה לע,
 םיעדימ ונממ טוחס ןעמל ,םכרדכ ,םדי לע הנועו םירוסה

 יתשו ירוסה אלכב ושפנב די חולשל ףידעה הז ללמוא .םיידוס

 : תדלומל ץק ןיא תונמאנ תועיבמה םילמ ,ודידיל ורבעוה םילמ

 .ךורב םרכז אהי ."יתדגב א ל,

 היה רשיפ ףסוי .היליעפמ דחא הדבא ןולעה תכרעמ

 לע ססונתי ומשש ילבמ ןוילג אצי אל .עובק בתכ ונליבשב

 ם'"יבכמל רפסה תיבב הנושארה ונתשיגפ ינרוכז .תובתכה דחא

 היה ותעדל רשא םירבד םסרפל שקב ,םידקפמ תומלתשה תעב

 היה ףסוי .ענכשמ רבד וב היה .ונמכסה ,יכוניח ךרע םהל

 -תתשה .וז ךרדב ומצע עיבהל ביטימ היהו הבותכה הלימה תא

 .הדיחיה ייח םע ותוהדזה לע הדיעמ ןולעב הליעפה ותופ

 .תוינוריטה תפוקתמ ויתורוש ,ךכל ףסונ יוטב

 לדוגכו רבד לכמ תמשרתמ התיה יסוי לש תיטויפה ושפנ
 .בותכל הברה אוה ,ומצע תא עיבהל ךרוצ האר ןכ תומשרתהה

 לק ןונגסב םיבותכ םירופס תויהל וכפה וטע לש וידה תופט

 לקה ןונגסב םימלשומו םיאנ םיזורח וא ,רומוה אלמ ךשומו

 ריעצ ותויהב רבכ תונוש תורבוחב רוא ואר וירבד .ול דחוימה

 ןיעבש העמדה ,תונשי תורבוח ינפ לע םירבוע ונא .םימיל

 .תורושה ארקמל םיתפשה לע הלועה ךויחה תא הקינחמ

 רשיפ הזייר היחו םייח השמ תחפשמ
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 רגרבצריו (בוד) לירעב

 וכופיה -- בוד 'ר היה הסיפת ריהמו חמ ףירח ביבח םדא

 .םינפ ריבסמו ריאמ לירעב היה ,םינפה םועז ,השמ 'ר ויבא לש

 תוחפ רחוסו קהבומ ח'ת .םדא לכ ינפ לבקמ היה זרפומ ךויחב

 .קירבמ
 ץמייטש לכימ 'ר לש ותב ליסעפ תא ואשנב הלחתב

 ךרבא ייח ותחפשמו אוה יחו םידיגנ ינש ןיב עלקנ השאל

 לסלסמ ,רודיהב שבלתמ ,ויניע לע הרקוי יפקשמ ביכרמ ,ישמ

 ודי טישוהשמ ,םרב .םלוע תוכילהב העד הוחמו ונקנקזב

 ורחסמ תמחמ ,ותוישיא לע ודי חולשמ ליפאה -- רחסמל

 אינודנה יפסכ םותב ,ול חתפש םיגיראה תונחב ץרפ אלש

 םירמוא .וילע היה ךומסש ,ונתוח ןחלוש לעמ הפמה הרסוהו

 ותונח חתפב הנוק עיפוהב :ותסנרפב לביח ומצעבש וילע ויה

 ומצע תא דימעה ,ךומסה רדחב ,ארמגה דיל וצברמ דרחוהו

 ולגלגבו םיפדמהמ גרא-ילילג דירומ ליחתהו קפלדה ירחאמ

 אוה טוטרמס -- ךליבשב אל הז :ריעה ,הנוקה ינפל םתוא

 הארהו ואיצויו הנוקה דיב זחא ,םמוקמל םידבה תא ריזחהו --

 .ותונחבש וזמ הבוט הרוחס גישהל לכוי ןכיה ול

 שקיב סיכה ןמ הטורפה תולכבש וילע םירפסמ דוע

 ךלה ןשיה ירהש ונתוחממ השדח "אינודנ, ויבא תצע יפל

 דדיתהו רעונה ינב לש םהיתונורשכ תא ךירעה לירעב .ונניאו

 םאה :הלאשה רענ לכ לואשל היה ומופב אלגרמו םתא

 !? רבכ םויה תללפתה

 רגרבצרו יכדרמ ףסוי ר"ב לאיחי תחפשמ

 ,הסיר ,הטיא ,הגייפ : תונבהו ,םאה הקבר ,ןבה לקנעי

 יריפו הק'הרש

 ץמייטש לכימ 'ר תב ליספ
 רגרבצרו לירעב 'ר תשא

 םייח בקעי ולאמשל רגרבצרו השמ ר"ב בוד 'ר

 לכימ לש תיב קשמ ןב

 רגרבצרו בוד תב הירורב הרלק

 ץיבשואב התפסנ -- (ר"וזמ (ץיבופופ) יקחצי םייח תשא)

 הוחאו הביח תעפוש ןח תשא .הנשה תב תור התדליו איה

 תוליעפה ןיב התיהו ןויצל הפאש הימי לכ .היתורבחל תודידיו

 -- םירפסל התייטנ תא השרי בוד 'ר היבאמ .יחרזמה הנחמב

 רשוכו תירבע הרבד .תופש רפסמב תורפסב התיה האיקב יכ

 -- תונרקה תבוטל וכרענש תויטנטלד תוגצהב הניגפה יתונמא

 ,יחשרוב תונב לכ םע דחי הכלה
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 ץמייטש ליכעמ לאיחי 'ר

 ,"ףסומ לעב,,ה ,להומה :ריאמ רתלא 'ר ,ונב ירואיתמ

 םכח דימלת ,הרייעה לש דיגנה ,"קובי רבעמ,, לעבה ,"אפור,,ה

 .םעה תובכש לכ לע דבוכמו בוהאו ונע ,תועינצה למס ,ש"ריו

 המ -- לכימ 'ר לש וריקומו ודידי ,"לודגה,, ףלוו 'רו

 בשוי ? "שדוח ידימ,, שרדמה תיבב ונכש לש :ורשע לע ותעד

 תמחמ אל) "שדוח ידמ,, תרבחבש חרזמה לתוכב ףלוו 'ר ול

 אלא ,םדא ול המד אל תווינעב ןכש ,ומצעל סחימש תובישח

 -שהלו "הלפתה תעשב םירבדמה,, תא תוארל ול ןתינ םשמש

 הלפת ןיב .םיסכנ יריתעמ .מ .י ודי לעו (וכויח םעונב םקית

 תעש רבכ העיגהש וריכזמו ידוהי ונכש לא שגינ הלפתל

 הולמה קלתסנש רחאל ...והולהש "דסח תולימג,ה ןוערפ

 ךל ריאשהש ךיבאש רבתסמ :"רישעה,, ונכשל ףלוו 'ר ריעה

 דועו תונינילפו תותפרו תוורואו םיתב ,תורעיו תודשב השורי

 אלול יכ ,הלודג הבוט ךל השע אל ,םירבועו םילכה םירבדהמ

 חוירב סנרפתמ תייהו 'הב חטובו השוריה לע ךמוס תייה אל ,ןכ

 םייח תיארו ,ןזחו אפור ,להומו טחוש :םיברה ךיתועצקממ

 לע ךומסו תואולהל הפצמ ךניאו רעצב אלו תחנב ךדלחב

 | | .םירחא לש םסיכ

 ץמייטש ליכעמ לאיחי 'ר

 ותחפשמ ינב לע רפסמ ןב

 הצרא יתולע םוימ םינש לבויל בורק לש ןמז קוחירב

 ךרד ריבעהל הסנמ ינא -- 1035 תנשב תיצולח היילעב
 לש םהינפ רתסלק תא ינפ לומ תוושלו ירוה תיב תא ינורכז-

 לכ ךרדכ ,םהינבו םה ,םמלועל וכלהש םירקיה אמאו אבא

 הדשמ ןבא םייח בתוכ .ה"דקע הלוע םתולעו שרומרמ ידוהי

 "השרוב רפס,, תאצוהל תומימחב ונענש םינושארהמ ,בקעי

 .רואל

 (רנשיק רעד) ןייטש לאירזע 'ר

 ןסכוא םירדח ינש תב הרידב .היה טנירפב וירוגמ םוקמ

 ותכאלמ תיבו הנישה רדחו םייריכהו רונתה םע לושיבה תיב

 אבאש םירכאה רובע םישבכ (ךילצלעפ) רוע-ידופא רופיתל

 םיציצ-ינימ הבר תונמאב ,םהב םימקורו ויה םירפתמ אמאו

 ימיב הואגב םהב םיטשקתמ ויה םייוגהו ישמ יטוחמ םיחרפו

 הסנרפה התיה -- םתכאלמב םיצורח ירוה ויהש םא .םהידיא

 .תושפנ רשע תב החפשמ לכלכל ידכ הב היה אלו םוצמצב

 ,םינבאו תורורצ הלוהמ ותמדא ,וב ןכושמ היה ונתיבש ,ןגה

 עטמל והורישכהו תורורצה הנש ידמ ולקוס הבר הדיקשב

 וליטהו םעזנה םנוגנ תא ורקרק תולוגנרת רפסמ םג .תוקרי

 ןתפמ לע גלד אל ןובערהו -- םיציב המכ "ןתוקדוקוק,, ךות
 הדגב ףנכב אמא הררצ ,היתוקרי תא הניגה לשבהב .ונתיב

 בקעי ונב ןגב לאומש השמ אבסה

 ןיינמ .ןג ירסוחמ היתונכש יתבל הבנגב םתסינכהו הנג תוקרימ

 ינש .תבו םינב העשת -- םלועה ריואל האיצוה םיאצאצ לש

 יהאו ינא -- הלא הנומשמ .םינטק םדועב םייח וקבש םיחא

 .ונראשנ םחנמ
 -- ועבטמו תווצמ רמוש ,אבא היה םימתו רשי ידוהי

 ה"ע עזיירדעטלא ימא לש שולחה המכש לע .וקלחב חמש

 .הנגב עקרקה תרשכה תגאד םג הסנרפה תגאד דבלמ ,הצבר
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 תא וברח הנש ידמ טנירפה תא ודקפש תויתנוע תונופטש

 -בקעי לש חמקה תנחט לומ ונתיב יכ ,הנגב םהיתועיגפ

 רכסה ץורפב תונערופה הליחתה הנמו היה יאמגה בייל
 םיזע םימ ףטש ירחא .היללגה תחתמ םטמו םימב רצועה

 םירצנו תוירחו תורורצ הניגה תמדא התסכתה -- הזכש

 הלהקה יסמ

 זרהא 'ר י'ע הנגרואש הינשה התיבשה
 קילמ ריאמ-לארשי רב

 תמיא לכ המצע לע התיה תרזוח הלהקה יסמב האלעה

 לע "הלבג,ה לש הפצק האצי דוחייבו ולדג היתואצוהש
 דושחל ןיא) .הלהקה ביצקתל ןומימה רוקמ םהמש ,םיבצקה
 וראוב תסנכהל המרגש איה "'ביצקת,,ו "בצק,, שרשה תברקש

 קודקד יעדוי ומעט השרובבש ,הינשה לש הלועב ןושארה לש
 תישל ועדי אל םיחבטה ....םלועל אובי םרט -- "ביצקת,,הו

 דמוע ומוקמב רשבה ריחמ ןכש ,תוריזגה דגנ םבלב תוצע
 ןויער וילאמ ומכ ,דלונ זא .הלוע הטיחשה ריחמ וליאו

 ,ב"'הראב םחפה תיישעתב תותיבשה עמש .השרובב התיבשה

 הדה -- הילגנא תונפסמב הדובעה תקספה ; םהילא עיגה אל
 יריצי תא המיעפ אל ירמה חורו סורטיפה תוגספ לע רבע אל

 לוצינל ויה םינותנ תורסנמב םילעופה :וילגרל םישחורה שונא

 טעומ רכשב הממיב תועש 12 לש הדובעב םהידיבעמ י''ע אלמ

 ףצ חרכהה ףקותב .םבצמ רופישל השירדב הפ תוצפ ילבל

 לודג דחא ,השרובב םידוהי ינש לש םחמב התיבשה ןויער הלעו

 .ןטק דחאו
 .ןיקצומ תירק בשות ,קילמ לאומש 'ר רפסמ לודגה לע

 ןרהא 'ר ומשו השרובב היה בצק :השרובמ םילועה ינושארמ

 יברה ידימלתמ רשיו םת ידוהי ,(ויבא) ס'ריאמ לארשי

 ולקמ תמוקעשכ ןרהא 'ר היה ךלוה ."םייח ץע,  תרבחב

 ןב רפ וא לגע םדימ הנוק ,םייוגה ןיבל ,ופרע לע ול הבוכר

 וזילטיאב ןוילעה קלחה תא -- ורשב תא רכומו וטחוש ,רקב

 התדובע םצעב .םקלסלו םלקסל היה אמא לעו -- תורוסנו

 הצר התיהו החגשה ינועט םילוחה תא אמא החכש אל תצמואמה
 םהל קפסלו שיגהל ,םלצא ןולל ,םילוח תטמ לע םדעסל

 .םלבס תא םהילעמ לקהלו םהיכרצ

 ץיבולעדנמ ןרהא 'ר
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 וזילטיאב ,םייוגל -- ןותחתה קלחה וליאו םידוהיל רשכה

 םחל ןתנ ,רשב לכל םחל ןתונ .םיבצקה לכ ךרדכ ,"ףרט,,ה

 לובג המש "הלבג,,הש לע הנמאנ םתסנרפ יהתו רשב ילעבל

 ףיסומ ,ל'ז אבאל ונפ םהל רצב .םתסנרפ תא לבלבתו םחוירל

 ,רנזא לעמ ךל בוחת תרפוע טע :ול ורמאיו ,רפסל לאומש

 "שפנ דע םימ ואב,,ש ,ריעה יבוטל זוע בתכמ בותכו והאיצוה

 אבא ןעיו .ךיפ ךותל עבצא ץעננש קוקז התא ןיא אלה ,'וכו

 רשאמ תרחא הצע ןיא -- םכל וחיניש םכנוצרב םא :רמאיו

 : הוצמו ונילע דמוע לאיטחש ,ךאלמה ןיא אלה ,טוחשל אל

 בותכיו ןזואה יבג לעמ וסומלוק תא ןרהא 'ר םריו !טחש

 ועד ,ו"צי השרוב קיקד לארשי יפלא ישאר יתובר :רומאל

 רוש םשמ ודירוהו םירהב םתא וטטוש ךליאו םויהמש ,םכל

 ?סירפמו הרגה ילעממ ,רומחיו יבצ ליא ,זע וא שבכ וא

 ...רשב םתלכאו וחבזת ,םכשפנ תוואכ םכל וטחשו -- הסרפה

 רקבהו ןאצה וערי הליבגה םולשת תסכמ תא ותיחפת אלש דע

 ישנא ובאתסיש דע וערי ...םייחה ןמ ונהייו םהיערמ תודשב

 .םנורסח תא תואלמל םירחא תורוקמ םהל ושקביו הלהקה

 זא .רשגה י"עש םיזילטיאה תותלד ולעננ הלעמו אוהה םויהמ

 הניבש יוכשה ,רשבה לד הז ףוע -- לוגנרתה לע הריזגה האצי

 השרוב המרתש םיצולחה ינושארמ לאומש ונב
 ותוא "הלתש,, "הנגה,,ה .התנגהו ץראה ןינבל

 = תיטירבה הרטשמב

 טחושה תיבל לבויו רצ םויב ותמכח ול הדמע אל ,ול הנתינ

 .הסגו הקד המהב ,רצחה ירייד ,ויתימע םוקמ תא תאלמל

 סרכו תנרפוצמ לגרש דימ וניחבה "םיביט,ה תעבש
 המהבה לש "קושו הזח,, ינפב תודמוע ןניא ףועה לש המורג
 תרעגמהו םימיה וכראי אלו התילוחמ האלממ הניא תחלצהו
 תורקע ךכ ךותב .ןהיציב לע אובת הראמו תולוגנרתב חלושת

 תבישיב תוננרמ וליחתהו רובידה תושר תא ןמצעל ולטנ תיבה

 רתוול טלחוהו תוחורה ורעס ,ירמה תובקעב הסנכתנש הלהקה

 תוזחשומ םיניכסש םיחבט לומ דומעל השק יכ ,רשבה ילעבל

 םניאו םימייאמ םהינשו -- םלאמשב םהיניזרג ידוחו םנימיב

 התיבשה !רשב ונל ונת : תקעוצ השרובו םתוחילש תא םישוע

 התיבשה תא .הנוילעה לע הדיו האצי השרובב הנושארה

 םלוא ,ש"הוכ ,הנושארה לע עדיש ילבמ ,זירכהו ןיכה הינשה

 .רחא קרפב רפוסי הילע

 ארזע ןייטש

 .ותשא לסיז-הייחו רעגנאל-רד-שריה לש לודגה םנב

 .תופילח ריעז רחוסו םיצעה תעידג תנועב רעי-יקמעב דיקפ

 תיב דיל "טנירפ,ה הצקב ררוגתהו הפינע החפשמ סנרפ

 ויבא תרסנמש םימיל הכיח וקלחב חמשו טקש .ןוילעה תסנכה

 לאכימ 'ר רכח זאמ םינש רשע רובעכ .היחתל םוקת הבירחה

 תשורח תיב םש םיקהו "תשניטלפ,,ב סורהה חטשה תא ןעשה

 -היח הנמלאה ומאו הריכחה דעומ םייתסנ -- םיצע תריסנל
 החפשמה ינב לכו תרסנמ-ילעב ושענ הציג התבו היגבו לסיז

 אוה .ותיבו ארזע לש ילכלכה ובצמ רפתשנ זאמ הילא ומתרנ

 .האושב ופסנ סעדיא ותשאו
 תפסוא התיה ישש םוי לכבש התב הרש תרפסמ אמא לע

 עונצו םימת שיא -- ארזע אבא .םיינעל תקלחמו תבשל תונוזמ

 הקדצ השע .וידלי רובע םידמלמבש בוטה תא "טנירפ,,ב רחב

 .ותנוכשבש םינויבאל קלח ותיב םחלמ .תוירבה םע דסחו
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 ןייטש ארזע תחפשמ

 השרובמ ףונ תונומת
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 ויה ןהש ,ןחבשב רפסנש לאירזע 'ר תונב ןה תויואר
 -חפשמ לע יתדועת רמוח ואיצמהו האירקל ונענש תונושארה

 לש תיטמרדהו תיצולחה התילע תמחמ ,חבשל םיילפכ .ןת

 םיחמומ םיאנב ,העיגיו למע ישנאו םילעופ החפשמ התוא

 .(םינלבקה םהו םיסדנהמה םהו םילכירדאה םה))
 םהיתובאמ השעמה ןורשכ תא ושריש םמצעמ םינמוא

 תא הבתכ ץיבולדנמ אטיא ,הריכבה תבה .ןושאר רוד דע

 תרסומ הריעצה לאפר הבוט-הציג וליאו ןושארה בתכמה

 תרכוזה) דימש הקבר התוחא ידיב םיבותכ םיפסונ םיטרפ
 תירבע בתוכה לצא הדמל תע םיפיהו םיבוטה םימיה תא

 ,דימתמ דימלת לש תעמשמ תגופס תונדפקב התיה תאלממו
 : (םינינבה תעבשל םילעפהו תומשה תויטנב התרבחמ תא

 תוריקב ,ןויצמ ובברתשהש שדוקה תובהל זוחאב יהיו,

 ץראל וינפ םשיו הוקתו תלחות חור אלמ לאירזע םק ,השרוכ

 : תוצימאה ויתונב עבש ךותמ שלש ול רחב הליחת .לארשי
 ...ולעיו -- ותשא האל הדלוג תאו -- לחרו עזייר-היח ,אטיא

 הקלח דועב) תושפנה שמח תב וז החפשמ הפאש םינש שלש
 לש הריוא תא (םהירחא אובל תופצמ תושפנה עבש ןב ינשה

 תא הריזחהו אבא בלב הרקינ השרפתנ אלש הבזכא .ונצרא
 ילטפה הגשמה לע תופחל הסנמ הקבר ...השרובל החפשמה

 (םאה תא םג ומע בחסו ץיבשואב ורובע םלישש) היבא לש

 הואתה רשא תא ויתונב ידי תא ושקיבש םירוחבב האר אבא

 ירמוש ,שרומרמ תוזוחמב םהל וניכסהש גוסמ םירוחב ,ושפנ

 והכיה ,השרוב תמדא לע ולגר ףכ הכרדשמ םרב .'וכו תרוסמ

 לחרו אזייר-היח .הרזח לע בשח רבכו ילרוגה דעצה לע ובל

 הנבושתו הנילעתו -- אבא לש ותעד בושייל וניתמה אל

 ליפעה ףסוי חאה .הקברו אטיא ,םירמ ולע ןהירחא .הצרא
 ירגנוהה אבצל סיוג תיבב) רזחוהו ספתנ -- הפיח דע עיגהו

 לכ םע דחי ולבוה החפשמה ינב רתי (האמט המדא לע לופיו

 .ץיבשואל םיראשנה השרוב ינב

 םמולח .םה ףא ולעיו תפותה איגמ ולצינ השמו הציגו הרש

 דחא ןבו ויתונב תעבש לכ : םשגתנ האל-הדלוגו לאירזע לש

 ,םינב ודליו התראפתל תוחפשמ ומיקה ,ץראה ייחב ורעתה

 עדמ ישנא םהיניב ,םיבוט םידוהיל םולדיגו םודמילו םוכניח

 ישאר לע םיססונתמ ותשאו לאירזע לש םהיתומש .שעמו

 .םהיתודכנו םהידכנ

 עקע עטלא ,אמא -- האל הדלוג ,לאירזע 'ר ,רטפא קחצי לארשי 'ר : ןימימ םיבשוי

 הקבר םהרבא ףסוי לחר : ןימימ םידמוע
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 :אמאו אבא לע לארשיב ןבה בתוכש המ ירהו

 יתחפשמ לכו םירקיה ירוה רכזל םיוק המכ תולעהל ינוצרב

 .ריעה ידוהי לכ םע דחי הלודגה האושה ימיב ופסנש

 תוירבה יפב ארקנש יפכ וא ,ל'ז רטפא המלש יכדרמ ,יבא

 זבו םימת ידוהי היה ,רכאמרעגייז רעד יכדרמ םשב עודי היהו

 .הרות
 ,תונעשה תדובע ,ותדובעב ליחתמ היהש ינפל רקוב לכ

 תא הנושו דמול "םייחה ץע תרבח,, שרדמה תיבל ךלוה היה

 םיפסאתמ ויהש םידוהי ינפל ויחפסנ לכ לע ימויה "קוחה,

 .הליפתה םדוק

 -ומלת דבלמ .ארמג דמול היה ,בירעמ תליפת ירחא ,ברעב

 רבח םג היה .תלבוקמה הקולחה יפל ושרדמ תיבב עובקה וד

 .ןדעומב רמוג היה ובוח תוינשמ תאש תוינשמ תורבח המכב

 הברה ינא רכוז ;וקלחב חמש םדא ןב היה ל"ו יבא

 תצק ונפתה קר םהשכ ,ל'"ז ץיבופופ קחצי ידוד םג םישנא

 .ותא החיש םיפטוח ,ל"ז יבאל םיסנכנ ויה הסנרפ תודרטמ

 תורירמה תא תצק םהל קיתמהלו ,םתא חבדתהל בהוא היה אוה

 וניכש יפכ וא ,ל"ז רתלא דחא ינע ינא רכוז דחוימב .בלבש

 ארי ידוהי היה הז רתלא ,(שרחה) "רעביוט רעד רתלא,, ותוא

 היהיש הרקמל םינינמה וכשמנש ןמזה לכ הכחמ היהו ,םימש

 התאש חוטב ינא הנש 120 דועבש ךל עדת ,רתלא ,רתלא,, ול

 רמוא היה אב היהשכ דימתו ,תותשל והשמו ןוקית אוהש הזיא

 לארשי םייח 'ר תב עקע עגייפ ותשא

 דינפל ודימעי ,הרצ ךל וניכי םש םג לבא ,ןדעה ןגל רשי ךלת

 חכשת התאו תואקשמ ינימ לכו תוגוע ינימ לכ תונחלוש לע

 ףכיתו דיה תא קר טישות ;תחקל הצרתו אצמנ התא ןכיה
 ,הואת לעב ןקז ,רתלא ,רתלא :ךל ודיגיו דיה לע הכמ לבקת

 תא חוכשל םיכירצו תמאה םלועב אצמנ התאש תחכש התא

 ."לבהה םלוע לש תוואתה לכ
 ועימשהש הרות עומשלו רפסל בהוא היה טושפ וא

 וא ל''ז הנינטנאמ יברה וא ליז ץינ'זיומ יברה : ןוגכ םייברה

 ושחרתהש םיסינ ישעמו םירופיס ןכ ומכו ,ל"ז השרובמ יברה

 .ומייקתנו ורמאש האובנ ירבד וא
 הרוחש הרמל הל תתל םדא ןבל רוסא,, :רמוא היה אוה

 חוכשלו חמש תויהל דימת ךירצ םדאה ,ךפיהל ,וילע טולשתש

 םיחרכומו ,םהילאמ ואובי םיחמשה םימיהו תובצעהו ערה תא

 ."הלאמ םיבוט םימי אובל
 יניא יכדרמ ,הארת,, : ןנואתמ היהו והשימ אב היה םאו

 היה "!ךכ לכ יתוא אנוש אוהו ,ינולפל ער יתישע םא עדוי

 המדנ ךכ םאו ,ךתוא אנוש אל אוה ,עמשת,, : הרמיאב ול הנוע

 ."ךילא ותאנשב שייבתי אוה ךכ רחאו ,ותוא בוהאל לדתשת ,ךל

 .בטומל םריזחהש וישנאו ןהכה ןרהאל עריאש ךרדכ
 רוכזאש ריעצ ידמ רתוי יתייה םג ינאו ,רצק אוה ינורכז

 אוהש רמאל לוכי ינא דחא רבד קר .ויתודימו ויתורמא לכ תא

 ראפ ןוא טאג ראפ,, :ורמאש ומכ ,םישנאלו 'הל םדא היה

 .'טייל

 המלש יכדרמ ר"ב רטפא םייח ןבה

 יכדרמ,, הנוכמה רטפא יבצ ר"ב המלש יכדרמ 'ר

 ישנאל הרות ץיברמו ןיירוא רב ,"רכאמעגייז רעד

 ברה אוה ויחא ."םייח ץע, נ"כהיב יללפתמ למע

 ןייטש לאירזע 'ר לש ונתוח רטפא קחצי לארשי

 לידנמ בקעי 'ר

 ,ה"צי ינפמ ששוח וניא םא לאשנשכו היה םישנ טייח

 .(.כ .רב) ירויח יקאה יכ יפאב ןיימד :ותעשב לדיג ברכ הנע

 קובדו דיסח שיא .םירבג תוטייחל ותכאלמ תא ףילחה םימיל

 הלק הוצמ לע דיפקה ,הניב ותב וילע הדיעמ ,היה תווצמב

 לכ תא םרובע שידקהו וינב תא ךנח וז חורב .הרומחכב

 -- הז םלוע ,אבה םלועה אוה רקיעהש ,רמול היה ליגר .וחוכ

 התלע הועיבה םיפוסוליפ הברהש העיד) אוה םולח קר

 .חלזי'צה יתכריב וררוגתהב הז בוטו טושפ םדא לש ותבשחמב

 ןופצה בוטה ד"ע ויפמ העמשב ,הקבר אמא .השרובבש

 תווצמה תיצחמ ,הקלח תא איה תשקבמש העידוה ,םיקידצל

 .ןתיישעל וידיב העייס איה יכ ,ןה הלש ,לידנמ בקעי לש

 .םהידי השעמכו םלעפכ םהל םלשיו םימימת ימי 'ה עדוי

 השרובב דלונ לרפ םחנמ בקעיו הקברל ןב תילגרמ םוחנ

 .(הינמורב ינויצ ליעפ היה) תיבה תא בזע ותוריעצב .הב לדגו

 היבכמה סנכ ןמזב ץראל הלע .שרפ רותב ינמורה אבצב תרש

 טילחה ץראל וכרדב הינאב ותויהב דוע .1932 תנשב הנושארה
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 ירגנוהה אבצב הפסנו רזחוה ,הצרא ליפעה ,םהרבא ףסוי ןבה ותשא הקעו המלש ,ענאל ,שריה םייח ,לאירזע : םיבשוי

 ב"ושה ץיבוביל השמ ר"ב יבצ 'ר
 סאיל רבעש השרובמ השמ 'ר לש ונב (תילגרמ) לירפ םוחנ םנב

 לע וכמסש ריעב ידיחיה היה השמ 'ר
 רכמש רשבה תורשכ
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 תוגולפב היה ץראל ועיגה םע .ר'תיב תעונתל ףרטצמ אוהש

 טרופס ינינעל בתככ דבע רתוי רחואמ .אבס רפכב ר"תיב

 ר"תיב לש רעונה תצובק ןמאמכ םג שמיש ."ףיקשמה,, ןותעב

 רבח היה .תימואלה םידבועה תורדתסה ידסייממ היה .ביבא לת

 רגרבצרוו תיבל לחרל יושנ היה .הנידמה םוק דע ל"צאב

 .(ט"לשת ,טבשב ו"ט) 1979 ראורבפב רטפנ .השרובמ

 (יתחפשמ ינב ידימ םייפרגויב םיוק)

 לירפ םייח ר"ב םוחנ

 לירפ םייח 'ר

 ,הרוצ לעב םדא ,םייח 'ר הנמנ השרובב םינפה יאושנ ןיב

 בשחנ .תוירבה םע תעדב ברועמו חלוממ רחוס ,תולעמב ןיוצמ

 םיצעה רחסב וקסעש וינב תעבראו אוה ,השרוב ירישע ןיב

 ומיקה םיצע תריסנל תשורח תיב םגו םדי חולשמב וחילצה

 ותונקסע .השרוב לש תורעיה רוזיא ,"הניטניפ,ב םמצעל

 המוח תיב ,ותיב .הלהקה תושארל ותוא התלעה ללכה תבוטל

 ,ונתח) .ויה ץעמ םייונב היתבש ,השרובב םיטעמה ןיב ,היה

 -והיה לכ םע דחיב אצי .(היה דלפנייטש רעזייל 'ר ,ותב חקול

 ףרודסמייר הנחמב הלחשכ .ןודבאה ךרדל וינבו אוה ,םיד

 תומכ םא ,עדונ אל ולרוגו םילוחה לכ םע דלוונכובל והוריבעה

 לירפ םייח ר"ב בייל הדוהי 'ר

 :וינב .וייח תא ותירכה העשר ישועו םידז וא תמ םדא לכ

 .םהיבא ךרדב וכלה ותבו םוחנו שריה המלש בייל הדוהי 'ר

 הקדצה השעמו םהיקסעב ליח ושע ,הרותה יכרב לע וכנחתנ

 ,לארשיל ולע וידכנ םע ,ח"לבי השמ ונב .היה םלש םהלש

 .ץראה ייחב ורעתהו תוחפשמ ומיקה

 לירפ םייח 'ר

 לירפ שריה המלש
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 תב אטיא ותשאו השמ ר"ב ץמייטש םהרבא 'ר

 תיבב אבא םע דחי ורג רגרבצרו לדייאו יכדרמ ףסוי 'ר
 -רובבש םידדובה ןמו ,תומוק יתש לעב תיב .םישרמו הפי המוח

 השמ 'ר .(וב היה ןכושמ השרובב ידיחיה תחקרמה תיב) הש

 הזנירבה תיישעו רקבו ןאצ הערמב רקיעבו קהבומ רחוס היה

 ךרדב ךלה םהרבא ונב .ויתונינלפבש םייתפשה ןיב המיעטה

 -ימב ךלהמ ךרד רשיו םת שיא .ויקוסיעב לייח השעו ורחסמ
 עודי הקדצ לעב .םח ידוהי בל לעבו ןוגה םדא לכ םע ןירש

 לאירתכ ונב רפסמ -- "אבא היה ילוח עודי,, .תוכילה םיענו
 האושה ינפלמ ומע לא ףסאנש ול המרג ותלחמו -- הפיח בשות
 .השרובב ןמטנו ,ויבא ,אבס ייחב -- רעצה הברמלו

 -וסיעב הכישמה ,םידלי הנומשל םאו הנמלא הראשנ אמא

 אובבו -- בקעי לודגה חאה ףרטצנ אבסו אמאל .אבא לש וק

 הזנירבל .םיגוסה לכמ בלח תרצות ונינסחמ אלמתנ ץיקה ישדח

 -ימזהו חתפמ אמא הניכה ףרוחה ישדחב הריכמל הרגס אבסש

 רפסמ ,ינא ...התרצות בטיממ םהל הקליחו תוינע םישנ הנ

 תא ןימזהל :הז הוצמ רבדל חילשה תויהל יתיכז לאירתכ

 'הראמ ,ב בקעיו אבס וניחבה םימיל .תוינקה תולד תוהמאה

 ישפנ האב הדוסבש ינאו אמאש ןבומכו הרוחסב החלתשנש
 .וכשמתנ תוכישמהו הלגנ אל דוסהו וניפ תא ונרמש

 ןויבאל החליש הידיו ינעל הפכ השרפש תאז ליח תשא

 ארי ,בקעי .ץיבשוא ינשבכל השרוב ינב לכ םע דחי הלבוה

 הצמשל עודיה הדובעה דודגב ומלועל ךלה הרות ןבו םימש

 שרומרמ תובישיב דמלש לודג ח"ת דוד יחא ,"טאסוקנומ,

 ח"יבב יבכשבו הדובעב יתולחב ינממ דרפנ תונברל ךמסוהו

 .דייה ץיבשואל אוה לבוה דלוונכובב

 וידלי תשלש םע יבצ דוד

 ל"ז (ץיבוקרמ) לגופ סחנפ
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 לגופ רתסא .6 ,הרש .4 ,הצנימ 3 ,ץיבוקרמ הקבר .2 | ,בוד לארשי 1
 יבצ דוד תשא .10 ,ריאמ הדוהי .9 | ,לחר 8

 ץמייטש םהרבא ןב רגרבצריו לידנמ םחנמ ץמייטש םהרבא ןב רגרבצריו דוד
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 קיטשרה לאומש 'ר

 '\ היה דסחו הקדצ השועו ןיירוא-רבו רשי רחוס
 ויהו הדועתלו הרותל ךוניח ןתנ וינבל. .ס'קיזייא לאומש

 לוק -- ולוק תא -- םהל שירוה השוריו םימכח ידימלתל

 ויחא קנעו א"לביו לאוש םייח 'ר -- םהינש :ולש ת"עבה
 םע באה םתעבראו ויה םהיעמושל דמחנו םיענ לוק ילעב

 לגרלו לאומש 'ר היה ריעז רחוס .הביתה ינפל ורבע םינבה

 היה דדומ .לגרב םשמ רזוחו הניבוקובל היה עסונ ויקסע
 דועבמ תבשל התיבה עיגהל ידכ וידעצ ילעש תא ומצעל
 רמגשמו "ןוקית,ל תוצחב םוקל לאומש 'ר היה גהונ .םוי

 בשי םא יכ ותטמל רזח אל בוש הניכשה תולג לע ןנוקל
 .ס"ש חרבח רובע המייסל ידכ ,ארמגב ורועיש תא דמלו

 ירפסב ןייעו ארקו דמלו עובשב םיימעפ םייסמ היה םילהת

 םתיב חתפ דיל ותשאו קיטשרה ?אומש 'ר

 לש ותשא השיורטנואמ ליפא תיבל) הצנירפש קיטשרה
 .(א"חלבי קיטשרה לקנעי

 דוד ריאמ ,לארשי"השמ :האושב ופסנש םהיתונבו םהינב

 .ד"יה - הגייפו עצאר ,לריצ

0 

 ןוידפה לוזאב ."המכח תישאר,ו "תובבלה תבוח,כ רסומ

 הליטופל היה אצוי ,םידמלמה טיברשל ודי תא טישוה ותונחמ

 ץבושמה ולימרת :רוביצ חילשל היהו םינש רפסמ הניבוקובבש

 רפס ,לארשיל קוח ,ןילפתהו תילטה קית היה אלוממ ןווגמ --

 המכו הניבג לש שיבג הדי לעו השקונ הגילממ ,םילהת

 םיקיקנ רבע ,הרהה הלעו ךולה ךליו ומכש לע וליחשה ,םילצב

 עיגה רשא דע תורהנו תורעי ףלחו םירפכ חליפ ,תועבג הצחו

 םעפב חקל 84 ןב .אבש תמועלב לגרב בש םיגחה רחא .ודעיל

 וכרדל ויחא םע ןירוסיה-ידודנל אציו ולימרת תא הנורחאה
 .ד"יה -- הנורחאה
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 סקאס לארשי ר'ב דוד 'ר

 תובישי דימלת ,הדיפקב שובל ,רדוסמו האנ רוחב

 עניירבו רטפא שריה 'ר לש םתב לסיז היחל אשינ .שרומרמ

 השרובב דואמ םיעודי ,הדובעו למע ישנא םהינש) ותשא

 תבוטל םהיתולועפ לעו םהילע בתכנ הברהו םיבוטה םהישעמב
 ;וצקמ תא לטנ ,ךוניח יכרדל דוד 'ר לש ובל תוטנב .(ללכה

 וידימלת תא ודמלב ליעוהל דמלמ טגיסב יהיו וידיב תודמלמה

 םיאיבנ ,הביתכ ,ןובשח ,ת"פג :תועוצקמה לכ תא טעמכ
 ,הל הצוחמו השרובב ויעדוי לע היה דואמ לבוקמ .םיבותכו

 לעבו ןגנ עדוי קהבומ הלפת לעב ,החיש ביבחו תוכילה םיענ

 הלפיטו דסחו הקדצ התשעו המא ךרדב הכלה ותשא .הרוצ

 .םילוחב איה ףא

 (רטפא הניירבו שריה 'ר לש םנתח) סקאס לארשי ר"ב דוד 'ר
 הלפת לעבו דמלמ

 "השלש לע,

 (יחא) ןייטש לשיפ םירפא ,עקע הוחו לווייפ ר"ב
 לאירזע ,השמ ץיבוקרמ : לאמשל ןימימ

 "העברא לעו,

 : התוולש ימיב השרוב ירוחבמ העברא דועו

 ,(מ"יאיה) רגרבצרו ףסוי ,(ץיבופופ) יקחצי םייח : ןימימ

 ד"יה ץיבוקרמ (קיציא) קחצי ,ץיבובייל ארזע

9 



 השרוב ןורכז רפס 0

 דוד גרבנזור
 - היה טייח ,רומוה שוח לעב ,בל בוט רוחב ,הנומתבש דוד חאה
 ררחוש יכ ,הלק העשל לזמה ול קחישש אלא הדובעל סייוג אוה ףא
 ,ץיבשואל םשמו וטיגל סחדוה ןתועובש רפסמ רובעכ םלוא םשמ
 םהידליו ץמייטש קיזייא ףסוי הלעב ,הרובד-הוח -- יבא תוחא
 ללגב קיזייא קחצי 'ר תא דאמ וכירעה השרובב .לאכימו הרש
 וכלה -- ב"ויכו תוביר ירבדו םירבדו ןיד תויהבו ותוחקיפו ורשוי
 הבתכה האר) ותעד תא םילבקמ ויה דימתו טפשמה תיב םוקמב וילא
 .(רגרבצרו עציירו דוד,

 היתב

 ותחפשמו ץיבובוקעי לדנמ השמ

 ץמנייטש היננחו

 ו

 ץיבובוקעי לדייז



 םישרוד ויה

 השרוב ןורכז רפס

 תרסהב 'ץירפ,ה לש ומולשב שרומרמב םידוהי
 'למיירטש,,ה

 ו 6

 וידימלתו שרומרממ יסופיט דמלמ

1 
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 לשריה 'ר לש ותלהנהב השרובב "טניו'ג,ה תדעסמ ילכוא תרבחב קלופ ריאמ אדיא 'ר
 תוינויצה תועיסה לכמ רעונה ינב לש םפכ תוצירחבו רגרבצרו
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 רגרבצרו ןושמש ר"ב לגופ הזייר ימא תוחא ישורית--רנייו הקבר לגופ עטנ ןתנ ר"ב הירא יבצ 'ר

 ץמייטש בייל םוחנ לש ותב לחר לזייר ותשאו ץנג ריאמ ףסוי 'ר
 הניטניפמ

 רטכורפ לשריה 'ר
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 רטכורפ לשריה 'ר

 םעטב יושע םיצע תיבב (סאג ס'ןיבר יברה בוחרב רג
 .םתיגכת יפלו םהידי ומב והונב םירשכומה וינבו אוהש
 ןיאל םיברה ויקסעב היה לשריה 'ר ץורחו רשיו טושפ ידוהי

 דימת .הכאלמו רחסמ לש גוס לכל טשפ ודי תא יכ ,רופס
 ירקיעה וקוסיע .בושח ןינע הזיאל וכרדב לוהב ,ץר-ץא והואר

 ףטק תוריפה תא ,בושייה זכרמב תוריפ תוריכמל ןכוד היה
 ןשי תיב אצמ .םייוגה יצירפ ידימ רכחש סדרפמ וינבו אוה
 והופילחיו והוקרפיש םלדישו םצעימ היה ,םירכנה יבושייב

 םצמצ חספה ינפל .הקסה יצעל ןשיה תא ול רוכמלו שדחב

 תוצמ לש הייפאמל והכפהו והניפו ותחפשמ ירוגמ תיב תא

 הצמ תיפא ירחא ,ותיבב העונתה הקספ אל חספ ברע דעו
 .ותומדקל תורופס תועש ךות תיבה רזח חספ ברע לש הרומשה

 תכאלמב וחמתה םג םה .םיזירזו והומכ ויה םיצורח וינב

 ,ביבא-לתב ררוגתמה ,ךורב ,םהמ דחא ,תיגולונכט תבשחמ
 .הדובעל עסנ ובו וידי ומב ץעמ םיינפוא ומצעל ןיקתה ףא

 .קיטשרה לאוש םייח 'ר

 קיטשרעה לאוש םייח יר

 ונב .בקעי יחא קיטשרעה לאומש 'ר לש ורוכב ונב היה

 תונבו םינבב םילפוטמ םאו בא לע תונורכז הלעמ ריאמ

 םיצלאנו התיה הקוחד הסנרפהש ןמזב םמכש לע םיצבורה

 תילכלכה הקעומה .קחרממ םמחל איבהלו םתדלומ רפכמ רוקעל

 םהידודנ תא הזריזו האושה האבש דע םוקמל םוקממ טתלטלטמ

 םיחטבמ ףוחל עיגהל החפשמה התכזש דע הלוג רחא הלוג

 .לארשיל
 תא איצומו ונוצרל םתוא עינכמו הכאלמ לכב יקב זירז בא

 ,ם"תס רפוס ,םירפס ךרוכ ,תונונח :ודי טישוי רשא לכב ומחל

 לילצב לצלצמ לוק לעב הלועמ ןזח -- םלוכ לעמו דועו דמלמ

 .הלועו לסלסמ לוק עמשיהבו םיארונ םימי ועיגהשכו .ןידע

 ודבכמ היה יברה .אבא לש ולוק והזש לכה עדי ,תונפה תחאמ

 הרקש סנה אוה ןינעמ .םיבירעה וינוגינמ וינזאב עימשהל

 ךרד םעפ רובעב :רפסל ונב ףיסומ -- ותודלי ימיב אבאל

 ותגאדו העושי יפצמ ןיב אבס היה ץינ'זיומ ךורב יברה השרוב

 ,ומש יברל דגוהשמ .םינפה םונצו ףוגה שולח םייח ונב --

 לא ש םייח,, קוספה תא וילע ארקו ושדק ידי תא וילע םש

 לאוש םייח,, הלעמו םויהמ : ףיסויו "םימי ךרוא ול תתנ ךממ

 .ארקית
 היה ךכו -- יאבצ תורישמ ואובי םימיב והליצה הז םש

 יהיו .םהיסוחיי ירפסב ינמשרל אבא ךלה יתדלונשמ :רבדה

 'םייח,, ןעיו וילע הנווכהש אבא בשח םשה לע אבא לאשיהב

 ליחתהשמ (םייוגה לצא ליגר רבד) "םייח ןב םייח,, םשרנו

 םייח ןאכ ימ :ושפחל ואב בציתהל רהימ .אל אבאו סויגה
 ופיסוה אל זאמו וקלתסה םדיב תועטש ואר ילע וארה + לאוש

 .ושפחל
 ."םלענו רימט,,ל יהיו תרתחמל םוי ותואב דרי אבאש אלא

 ידרומל ביבסמ וכרכנש תורצה לע ואשונ םג ןיא .םש ןיא םא
 םשמ ,הילעל הלע ףתרמה ןמ -- היה ורודב דיחי אל יכ -- רוא

 אבש דע -- אל ןכיהו רידלו תפרל ,םיצעה ןסחמל ,ןבתמל

 תוריזג וליחתהו -- ויתוריזג ולטבו רסוה רסיקהו םולשה

 .תושדח
 ונחנא ותאו) ולגר אבא אשיו ותיבמ הרזגנ הסנרפה

 השרובמ .ולזמ שקבל החרזמ ךליו (םישאר ןינמ תב החפשמ

 ,הבבילריקל ,ליבשה לותפ ,פולסירפה ךרדב הלגעה ונתכילוה

 תונערופה לש האוב דע הפי רדתסה אבאו 'וכו הנרוד הרטאול

 .םידוהיה ישאר לע םולהתו הלוכ הפוריא לע הדריש
 תנחתב ובציתי םידוהיה לכש זועב ארוק הנעלכ רמ לוק

 תואיבמו ונילע תותחונ תולפשה תודירחמ תונומתה .תבכרה
 הלוח ,קגויו ללוע ,םישנו ףט ,ןקזו רענ :וניתומצעב בקר

 תלבוהל םידעומ תונורק ךותל םהיתוליבח לע םיסחדומ באודו

 הפוחסו היווד הלוג .רטסינדה רהנ רבעל ונתוא תוכילומה הנקמ
 -סטנרט תלוג איה לארשי םע לש תועמדה רפסב העודי דאמ

 : הידוהיל הלשמ תיטרפ תולג הל התשעש איה הינמור .הירטסינ

 תוכלמה) טגיר לש רפסה תורייעו הניבוקוב היברסיב ידוהי

 םיזש תש שדקל ןכרדב תוידוהי תוהמא
- 

 תורעיב ךרפה תדובע
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 םמכש לע םתליבחו םרשב לע םרועב םהיתבמ ואצוה (הקיתעה

 םהב ושע חצרו רבד ,רוקו בער .שפנ ןוילימ עברכ םרפסמו

 .תומש

 םיבזוע ןואכידו יוכידו לבס םינש שולש ירחא םשמ םבושב

 םיייבלמהו "בטיה ראב,,ה לש וריע ("אכבה,, קמע) בוליגומ ךרד

 ילוע רפסמכ) שפנ ףלא םיעברא ...םרפסמו התיבהם ירזוחו

 ליחה תשא אמא ילב לבא -- וידליו אבא .(ארזע ימיב לבב

 תולחמו רוסחמ םילוטלטו םידודנ הימודב האשנש ונתיב תרקעו

 תחנוהש םעזה הטמ תא התוארב השפנ תקוצמ תאשלמ התאלנ

 החור בשתו התלח החכ הב דמע אל ,הכרי יאצוי דוקדק לע

 .ד"יה הרצויל

 םיסורה תסינכ םע םידוהיה לכ םע דחי ררחוש וידליו אבא

 םירוסיה ץקו ,םילהתה ררושמ רמוא "ץק יתיאר הלכת לכל,, יכ

 דע ןיסירפק הנחמב תאילכו תושדח םיכרד ילוטלט ירחא אב

 יכ ויתומצע ונמטנ הקיחבו שדוקה תמדא לע ונלגר ךורד

 הריכזה המשש ,עבש ראבב םימיו תחנ עבשו ןקז ומלועל ךלה

 היח המגוד שמשי לאוש-םייח לש וייח רופיס) .וריע תא ול

 .(ואולמב והונאבה ןכל השרוב ידוהימ םיבר יכרדל אללממו

 -- אבא לש אבסה -- קילג קיזייא
 סנוא ךותמ ץראל הלעש

 יוגב השעמ : לארשי ץראל קיזייא תא האיבה הרזומ הביס

 קיטשרה לאומש לש ויבא ,השרובמ קיזייאל הדש רכמש

 תונמאנ םידיל ורסמ םיקישה תאו םיקיש לע ול םתח ותרומתבו

 םימיב רתויב ןמיהמה שיאהו .םנוערפ ןמז אוב דע הרימשל

 שיפ ןויצ ןב יר

 רשגה תברקבש ןותחתה בוחרה לש יחרזמה והצקב םירדה

 ל"ז שיפ ןויצ ןב 'ר

 שי וקל ו -לענש 03 ל / /0--קשפ] 2-ת) "כ

 2 9 + "2/0 06 )כ כ[ 0 כ קע 2 י 0900) מ 6>

 קכת] קירק 6 . עול < 1-3 :93/ כ0/ו',לפ 2

 ג 0וקו6 ית .תגנ6 יקעתוק|) | סר

 'תיר!התה 6 ןל54 052 םיתקנכ) תשס 0% + 90/17 ותק

 ; 5 הש 9 ה תש )כ 0/2001 ל 20/6

 2 ול 27 5 7 ןק <. 8 4

 ל"ז רבחמה לש ודי בתכ םטוליצ
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 ויה םיאור .םינשל השרוב תא הצוחה הלזי'צה לחנ לע חותמה

 לגועמ ןקז ,וג קד ,תינוניב המוק לעב ידוהי תובורק םיתעל
 שובל .תודידיו הביחו המכח תונרוק םיניעו תוריאמ םינפ רטוע
 רומק טמס עבוכו ופטוע תצקמב ההיד ,ץהוגמ ןטפק : הדיפקב

 שיבכה תא הצוח ,וילוורש יתופחב תוצוענ וידיו ושארל שובח

 אוה שיפ ןויצ ןב 'ר ,הז םדא -- םיזופח םידעצב ןוסכלאב

 ורבעמש יבושטידיזה "זיולק,,ל שיפ ןרהא 'ר ,ונב תיבמ ךלהמה
 ותנחט תיבל וא ןרהא המלש ודכנ תיבל םא ,ךפהל וא ,ינשה

 .ותונקז תא השייב אל ותודלי ימיב וב הקבדש ותוזירז .ב"ויכו

 הריד תיב תונבל ןויצ ןב 'ר קיפסה דוע םימיה םתואב

 תנחט דימעהל ,םיצע תרסנמ םיקהל ,רצ םוקמב בוחרה תנפב

 יתב,, ינש ורבע םינשה תצורמב .בושייה זכרמב לכהו -- חמק

 ןמז לבא ,רטכורפ ץריהו קחצי םיחאה לש םתולעבל "הישעתה

 ,להימ ס'ןויצנב) םהילע ףפוח ןיידע ןושארה וילעב לש ומש בר

 ח''ת ,ןויצ ןב 'ר ,ןכ םאו ךכ םא .(ויה םירמוא -- געו ס'ן י2 ןכ

 םינינעל היה יונפ ,האופרה יכרדב יקבו תועד הגוה ,ןיפנא בר

 ,תורבתסהה ילעב םיפוסוליפה גושישב ""ריפמא,, ךרדבו חורבש

 ,םימודמה םירבדה ןיבש לדבהה תא ורשבמ האר ןויסנה ךותמ

 .םינתשמ םניאו םימייקה חורבש םיסכנה ןיבו םיכלוהו םילכה

 םירוהרהב עקשו וירפס לע ןוכר היה בשוי ותיבבש ורדחב

 םקצויו תוגה ירבדב םגזומו וחומ יקמעמ תובשחמ הלעהו

 םעיבטמ ,ל"זח לש םתרותמו םלועה ימכחמ המכח ירמאמב

 ןחלושה לא בסהל ושישי ,,ש ,ומע ינב ויחא תבוטל ריינה יבג לע

 הרזממ וצבקנ רשא םידגמ ירפו תונדגמב םהינפל ךורעה

 ומצעל שקיב אל םירפוס דובכ םג ;"םימו ןופצמ ,ברעממו

 תולסלס לע רצובכ יתבש ךא,, : הרתי הונעב אוה ןייצמ ןכ יכ
 | ."רסומו המכח תעדל

 תומשל המדקהה איה ןהמ תחאו וירחא חינה תופוסא הברה

 רדח,ב אצמנה רפסב קודיהב ךרכש ,"אשידק הרבח,ה ירבח

 תרות ןיעמ אוה המדקהה ןכות ."שרומרמ תיב,,בש "השרוב

 תשרפל תולוגסהו תואירבה תשרפ הכמסנ המלו .תואירבה

 י"שריפב אצמל ןתינ ךכל הבושתה ? תמא לש דסחב םיקסועה

 קיזחה שיפ ןויצנב 'רש קר לבח (ארקיו ז"ט קרפ 'א קוספל

 ישומיש רפסל והשע אלו ונחלוש תרגמ ךותב וסקנפ תא

 אוה רוכז ,םרב .םהמ הקונמ התיה אל השרובש םיאילחמל

 -ורתב םלהניו ותצעב םנקתיו םילוח לצא רקבל הברהש בוטל

 .ויתופ
 תבהאו תונויצה תוכזב ול העדונש הריתיה ותוכז םלוא

 לע היה דאמ דבוכמ .ושפנבו ובלב תועוטנ ויהש לארשי ץרא

 ושח "יחרזמ יריעצ,,מ רעונה ינב .ןויצל החמכ םשפנש הלא
 ,השרובמ הנושארה הילעה ישנא .םהילע השורפ ותוסחש

 ושקביו ותונויצ דסח ול ורכז ,יבהז ךלמילא יבצ 'ר םשארבו

 .'ה ימש תחת ,ותדמח ץראב ותביש תא לכלכלו הצרא ותולעהל

 וזוזי אל םינקז ,ש לצנתהו םהל הדוה תשגרנו תצלמנ תרגאב

 בשוי אוה דועבו ומצעל תודיתע שח אל הז ח"ת "...םמוקממ

 ץרא יעשר י"ע הוטצנו וצבר דרחוה המכחבו הרותב הגוהו

 ביתנל ומע ינב ויחא םע תאצלו תולשוכה וילגר תא אשיל

 .ןוילכה

 זומולוס םלושמ .רד

 היה תוירבה תא בהואו בוהא ,חור ןידעו שפנ רקי םדא

 ריאמ ,תוכילה ₪יענ .ןומולוס םלושמ ,ידוהיה ינשה רוטקודה

 -- ןמאנ דידיו בוט רבח ,הביח עפוש ,תחנב ורובידו םינפ

 םינש השרובל אב אוה .ולש םיקהבומה וינמסמ ויה ולא תודמ
 בבל רקי) ךונייה רוטקודה אוה ,ומדוק הבזעש ירחא הברה

 - הבורקה הבישיומ (ךונייה היה ש"ריו תוירבה םע ביטמו

 ועוצקמל עיגה ומצע תוחוכב .ותוישיאמ הריאה הרייעהו

 .יאמידקאה

 .התיה (הרות אעת םהמש) םיינע ךרד -- וכרד תישאר

 בר קופיסב .האופר דמל םשו טשפדובל רקע ותדלומ ריעמ

 דבע :הב הנעתהש תוקחדה לעו וידומיל תונש לע רפסמ היה

 נהילע בתכו הפשאה ילס ךותמ ריינ תוסיפ ףסאו תודעסמב

 סינכה תיללכה ותאופרבו היה ןייוצמ ימינפ אפור .וירועיש תא

 ירפכה טנייצפה אצמי ןעמל ,םיינישה יופיר עוצקמ תא םג

 לבקל בריס םיינע םילוחמ .תויניצידמה ויתוכירצ לכ תא

 קפיס םיבר םירקמבו ,הלילה עצמאב הלאל םג זפחנו רארונוה

 .תופורתה תא םג םהל

 .הירבודמ דחא אוה היה -- תונויצה השרובב חורפב

 .היה בהלנ ינויצ יכ ,תונויצו תוברת ,תואירב ינינע לע הצרה

 וילע תונבל מ"ע שרגמ שכרו ץראב רקיב חרזמה דירי תעב

 .הב עקתשהל ידכ ותחפשמ םע הלעי זא ,תעה אובב ותיב תא

 םדא .דוד 'ר ויבא וכנח ןכ יכ םלושמ .רד היה תווצמ רמוש

 .תיטייחה תכאלמ ,ותכאלמ ףרח דובכ ררועמו חלוממו חקיפ

 .תותבשב לגרב ךלה השרובל םיבורקה םיממעה ינבמ וילוחל

 ביכק ןמיס תא) ע"שה יפל השע לכחו -- עסנ םיקוחרל קרו

 ימיב .(וישרפמ לכ לע פ"עב עדי תבש תוכלה םייח חרואב

 -- הינשבו םיאפורה קית תא תחא ודיב אשונ והואר תוכוסח

 ילעב ויה ותשאו אוה .נ"כהיבל ותכלב ,םינימה תעברא תא

 תבהו ,המש הלורוק תיטנגיליטניאו התיה הפי השא) הקדצ

 .(היריכמ לכ לע הבבחתהו ,יטופ הלודגה
 איהו ץיבשואב ופסג תונבהו אוה ,םהל ויה תונב יתש

 .ףורש יאקסניטוב'ז הבישיומ ןטלוז חקורל האשינו התיבה הבש

 ןומולוש םלושמ : השרובמ אפורה



 2: ה שרוב ןורכו רפס

 השרובב תמייק ןרקל םרתש ןושארה ינויצה ,שיפ ןויצ ןב 'ר
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 (ט י תומש) ךלנ וניתונבבו ונינבב

 לכ, ןמצעב םייקל השרובב יחרזמה תונבל ןהל עייתסנ

 השרובב הרשכה קשמ ןרובע חתפנו -- "המינפ ךלמ תב הדובכ

 הרשכה תיישעב תוכורכה תויוכזהו תובוחה לכ םע הפוג

 איה ,(םירצנ) "סירטיר,ה לבחב .לארשיל הילעל רקיעבו

 תוריעצ, ואצמ רעטכורפ ץרעה לש ונגב הקיתעה השרוב

 רכ ךותב השוטנ םירכא-תתקבב ינמז םיחטבמ ןק "יחרזמה

 .ןג יחמצו תוקרי לותשו ירפ יצעו תונליא עוטנ םידי בחר

 ידומילו תוחישו הרות םוקמו הריד תיב ןהל השמיש אתקבה

 לכו חבטמ השעמו הגירסו היוטו הריפת תכאלמ ,ןושלו רפס

 וכרא אל .אבבו הזב םהב תכרבתמ לארשי תבש די חולשמ

 -ושמ תוריפ וצנה תונליאה ,םיחרפו תוקרי בינה ןגהו םימיה

 הילצב תוגורע לע השא תונוכר ןדמעב וארנ "תוצולח,,ה .םיחב

 יחופת ,היתונופאו היבורכ ימלת לע -- התוערו היתונונצו

 .תוקרי ראשו רזגו םוש ,המדא

 ינהנו םתחרטב וששו םתדובעב וחמש -- וחרטו ודבע

 הבורק הילעל תדדועמ הוקת העשעש ןבל תא יכ ,ןתכאלממ

 ,המדאה תדובעבו םיפכ למעב וכישמי םשו -- ןתדמח ץראל

 קשמה להנמל ןהל היה ץמנייטש רתלא לארשי ץרא תמדא

 םיבר םימי ואצי אל .תירבעל הרומל -- ןייטש הצנירפש וליאו

 אלמיו הודקפ םירקבמ הברהו שרומרמב ןיטינומ ואצי הרשכהלו

 יפנע קשמ ןואשו םירדעמו םישוכמ תולוק .החבש םהיפ

 קלופ ריאמ הדוהי 'ר

 ודחי ורבח םירופצ תימהו ןויצ יריש ,חורב םיענה םיצעה

 הכרב קמעל "סירטיר ,בש הרשכהה רוזא יהיו םיאלפ תלהקמל

 .'ה וכריב רשא

 ינויצה רעונה תעונת

 יואר ףינס הב םקוהו השריפ השרוב דע היפנכ תוטומ

 תמחמש םירמוא שי) .וילא וכשמנ רעונה ינבמ םיבר .ומשל

 ותיבב ןכוש ףינסה .(תונבו םינב דחי דוקרל םהל ןתינש רתיהה

 הרשו הנשוש תויחאה ידי לע וגהנוהו לאומש יכדרמ לש

 (יבוק) שריה בקעי םג ,תורשכומה רטכורפ (יראשו י'זיור)

 .(םיעיפשמה ןיב היה לזיר

 ףא םעפו תודשוח םיניע עבשב ןהילע וחיגשה השרובב

 רדחה תא םהל ריאהל טפנ תרונמ הסנכוה תבש לילבש וליג

 וז תבש לוליח תא בלשל תונמדזהה תא ץימחה אל ברהו

 -רעטוא) הפיגמ הצרפ םיפרחה דחאבש עריא .ותשרד ךותב

 הליג השרוב להקו -- םתלחממ ומק אל םידלי הברהו (גנאג

 ,.ףינסב םישעמה -- םיתמ םידלי םיטעבש ,"םיאטוחה,, תא דימ

 רעטכורפ ץריה 'ר ,תוגיהנמה לש ןהיבא רשאמ רחא אלו

 םכללגב :הקעצב ףינסה ךותל וצרפ ,ריאמ רזעילא והולמו

 רורב : הזולנה םככרדמ םכל ולדח -- םיפסאנ םיקנויו םיללוע

 םתלועפ רקיע יכ ףינסה יאב לש םתינכת התיה תאז אלש

 םכרד תא ורחבש םהיכירדמ יכ ,התיה ןויצ םתבשחמ ךרדו

 .םהיניעב התיה הרשי םתליסמ ,םרובע ןויצל

 הלייק אתבסה



 יצול ,קלופ לימעל ,ס'עקנאקירעמא רד רזייל ,לקיבייל השמ : (לאמשל ןימימ) םיבשוי
 ,זוה אגרש ,ץיבונועמש לשריה ,רדיו ףסוי החמש .קלופ : ןימימ ףוסב םידמוע | .בלה
 ,ץיבונמלז תור ,רטכורפ ישטיאוו תב לחר :עצמאב | ,רשיפ םהרבא ,ץנאג יכדרמ לירב
 והילדג לש ויתודימלת ןה תונבה ,ןייטש הציג הבוט ,ןלוכבש הנטקהו לחר היח ,ןייטש הרש

- 

 ("היר'זארטש,,) 19407ב ינמוהה ס"היבמ תונורהאה תותכה

 ,ל"ז לאירתכ : הדירפב לארשי ץראל רגרבצרו יריפ עוסנב יהיו

 הלכמו יטומ ,הלייבו לשריה םרוההו םינבה יריפ ,רזעילא ףסוי

 םיניזוקה

=. 



 השרוב ןורכו רפס 0

 השרובב "הדוגא,ה לש הרשכה תצובק םוליצ



 1 השרוב ןורכו רפמפ

 1934 תנשמ השרוב ינויצה רעונ ףינס לש ןק ירבח

 ץיבונועמש | ,רדיו רתלא ,ץיבומולש"זוה שיביימ אגרש ,ץנג יכדרמ לרב ,רזעילא ץכ-רלה
 (הרובד) ישטיאוו רטכורפ ,זוה-ץיבומולש ליסעפ ,זוה-ץיבומולש לחר ץיבונמלז תור ,יבצ

 םהרבא רשיפ ,תיקנקירמאה רזעילא רטכורפ
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 הילעל הנכהה תודובעב השרובב הרשכהב ינויצה רעונה

 השרובב "אביקע ינב,מ תונב תצובק

 ,ץנג לחר ,ס'ףלאוו הרש ,רגרבצרו הראלק ,ס'ףלאוו הצנירפש ,דלפנייטש לטיג :א הרוש
 הקנקירעמא ליכער ,רס א תב עטנעי ,הקוא ,ס'לגופ בייל עגייפ ,רגנה רזייל תב : ב הרוש

 שישוקומ עדיירפ ,רטכורפ |
 ןייטש ארזע תב ,לידנמ תב לחר ענייש : ג הרוש

 ןיירעפ רוטלוק
 םירופב הגצה ךרוע תוינויצ (םישנ) תורענ ןוגרא

 ,דלפנייטש הקוא ,ס'לכימ הקבר ,רטכורפ לידנמ תב ישטיוו ,ץיבוקשומ הרש :א הרוש
 ךורב לסוי תב הצנירפש ,ץמייטש עטנעי

 רטכורפ ץריה תב ,םלושמ אפורה תב ייטופ ,רטכורפ ץרה תב ישטיוו :ב הרוש



 3 השרוב ןורכז רפס

 האושב ופסנשו ורטפנש םיבשותה תומש

 האושב ופסנ -- ותשא ץעזיירו םחנמ רעטלא לעפא
 והילא לעפא
 קיטשרה בקעי תשא ירוה ,ותשא הקבר הרשו והילא לעפא
 הניטנגראב .פנ -- ותשאו ןימינב לעפא
 השרובב .פנ -- ותשא הרשו דוד לעפא
 האושב .סנ -- ותשאו (ליוולעוו) באז לעפא
 האושב ופסנ -- ותשא הרשו םייח לעפא
 האושב התפסנ -- עטיא הנח לעפא
 האושב התפסנ -- לחר היח לעפא
 האושב הפסנ -- היבוט לעפא
 השרובב .טפנ -- הקבר הרש יתשא

 לארשיב לפנ -- םנב רזעילא לאומש לעפא
 האושב .סנ -- ותשאו (לאומש ןב) ףסוי לעפא
 האושב ופסנ -- ותשא הרובדו ףסוי לעפא
 האושב ופסנ -- ותשא עצנאמו בקעי לעפא
 האושב .סנ -- התוחא לדנימו עטיא הנח תב הבוט לעפא

 ותשאו לשיפ קחצי ןב עגנימ ותשאו לארשי לעפא
 האושב ופסנ -- (עגעפערמ)

 האושב .סנ -- ותשא עלייקו (רעדעב רעד) ךלמילא לעפא
 האושב ופסנ -- ותשאו םנב ןועמש

 ע"היבב תונותח ךדש ספלוו םהרבא דוד ןב ריאמ לעפא

 לארשיב רטפנ --
 השרובב .פנ לאירזע םנבו ותשא הרופצו םחנמ לעפא
 השרובב ורטפנ -- ותשאו לאומש רב הירא יבצ לעפא
 השרובב ורטפנ -- ותשא הדיירפו לאומש לעפא
 השרובב ורטפנ -- ותשאו המלש לעפא
 השרובב ורטפנ -- ותשאו יבצ לעפא
 הבוט ותב םחנמ לעפא
 השרובב רטפנ -- הטיימו הדוהי ןב ןייטש ףלוו

 השרובב .פנ -- הרובד היחו הילדג תב ןייטש לכיאר
 האושב התפסנ -- ליכארו ףלוו תב הרובד היח

 אניירקוא תומדשב -- ליכארו ףלוו ןב לשיפ םירפא
 האושב .סנ -- קיטשרעה לקנעי תוחא םירמ עטיא רעלדא

 האושב .סנ -- עקע הוח לעב בייל הירא רעלדא
 האושב התפסנ רתסא רעלדא
 .סנ -- ותשא לרעפ הרובד תוצמ ןלבק לדייז רעלדא

 האושב
 האושב .סג -- אפיל רעלדא
 האושב יסנ -- עפיל רעלדא
 השרובב 'פנ -- (רעלדוא) יכדרמ רעלדא

 -- "הנמלאה,, (הנחטה תלעב) לסינ לעב ונב םלושמ
 השרובב .פנ

 .פנ - םנב לדייזו ותשא הצנירפש המלש רעלדא
 הניטנגראב
 האושב התפסנ -- םתב עגנימ

 האושב ופסנ -- םירמ ותשא יבצ רעלדא
 האושב התפסנ -- לריצ רעלדא

 האושב .סנ ס'לכימ רתלא לש ונתוח השנמ םולש רעלדא
 וגאקישב רטפנ -- קיזייא ונב

 האושב .סנ -- שיבייל דוד רעטפא
 .סג -- ותשא האל רלדנסה לאוי יבא ותשאו באז רעטפא

 האושב
 לארשיב יפנ -- הביר הקבר ותשא באז רעטפא

 האושב יסנ -- לידייז רעטפא
 האושב ופסנ -- ותשאו לארשי רעטפא
 ,רלדנסה בייל השמ לש ויחא עצנח ותשאו ריאמ רעטפא

 האושב .סנ -- הלזי'צהמ -- הצנירפש םתב

 האושב .סנ -- ותשא עקע עגייפ (ןעשה) יכדרמ רעטפא

 האושב 'סנ -- ותשא עגנימו ףסוי יכדרמ רעטפא

 האושב 'סנ -- ותשאו םחנמ השמ רעטפא

 השרובב 'פנ -- ותשא הביר באז רעטפא

 האושב .סנ -- ותשא האלו יבצ רעטפא
 .פנ - אניירב ותשא רלדנסה (שריה)) יבצ רעטפא

 השרובב
 האושב 'סנ -- ותשא עיכעמ הרשו בייל השמ רטפא
 השרובב 'פנ -- ותשאו בייל השמ רעטפא
 תבהו קיזייא ןבה םירמ ותשא סילווייפ שריה ףלאוו

 השרובב 'פנ -- רתסא

 האושב .סנ -- ותשאו הירא םייח גידניא

 הפירשב רטפנ -- ("קדצ רג,ה) םהרבא ןראהנייא

 האושב .סנ -- תינרגתה האל ותשאו ףסוי ןראהנייא
 -- ("תיבה תכרב,, לעב לש ונב) ותשא הרובד ןראהנייא

 לארשיב הבוט הבישב רטפנ דמלמה ףסוי הלעב השרובב .פנ
 האושב .סנ -- לידיירפ הנח ןראהנייא
 האושב ופסנ -- ותשא הקבר בקעי ןראהנייא

 האושב 'סנ -- תיציצה השוע ותשאו השמ ןראהנייא
 .פנ -- (קי'צלוי) קחצי ויחא הרש ותשאו יבצ ןראהנייא

 לארשיב

 טושוק אבצב לייח (לוסעשמ ליטאמ) יכדרמ רעלסערב
 לחר ותשאו השרובב .פנ -- שויול

 אשראבב .פנ -- ותשאו ךורב רעצירטסיב

 לארשיב .פנ -- ם"תס רפוס ריאמ רעצירטסיב

 האושב יסנ -- ותשאו ןרהא המלש םיובנריב
 האושב .סנ -- בייל ףלאוו רעגרעב
 האושב .סנ -- דוד רזעילא רעגרעב
 האושב התפסנ -- רתטא רעגרעב

 ,בייל ףלוו :םהינב ותשא האלו קיזייא קחצי רעגרעב
 האושב ופסנ -- קחצי רתסא ,דוד רזזייל

 .סנ -- ותשא הנחו לארשיב תונבה םהרבא ןאפשנירג

 האושב

 ףלאוו לידנעמ ןאפשנירג
 האושב .סג -- ונב םולש ךורב ןאפשנירג
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 האושב .סנ -- לירפ ותשא באז ןאפשנירג

 האושב .סנ -- ותשאו קחצי ןאפשנירג

 ,הקבר ,ליכאר :ויתונב טנירפהמ ותשאו ילתפנ ןאפשנירג

 האושב ופסנ -- לירעפ ,עצנירפש

 האושב .סנ -- ותשא עדלאגו ףסוי םהרבא (ץנאג) זנאג
 השרובב רטפנ -- רזייל דוד םנב

 .סנ -- קלופ לארשי תב הדיירפ ותשאו לעשנא זנאג
 האושב

 האושב ופסנ -- ותשאו בוד םייח זנאג

 האושב ופסנ -- ותשא עבאבו ריאמ םייח זנאג
 -- ותשא (תידוהי) סעידיאו דמלמה בוט םוי ףסוי זנאג

 האושב ופסנ
 לארשיב .פנ -- ותשאו בוט םוי ףסוי זנאג

 האושב .סנ -- ותשאו השמ זנאג

 האושב .סנ -- לזייר ותשאו ריאמ ףסוי זנאג
 - האושב .סנ -- ריאמ זנאג

 האושב .סנ -- זבה בייל בקעי ותשא האלו יכדרמ זנאג
 הקירמאב .פנ -- ותשאו והילא זנאג
 האושב .סנ -- ותשא הרשו קחצי זנאג

 האושב .סנ -- ותשא אטיאו ריתלא זנאג
 .סנ -- (קלופ ריאמ אדיא תב) הרש ותשא ןויצ ןב זנאג

 האושב
 האושב .סנ -- ותשאו דוד זנאג

 האושב .סנ -- ותשאו לארשי זנאג
 האושב .סנ -- ותשאו ריאמ זנאג

 .סנ -- עזיר היח םתב ותשא האל (ןעשה) ליכעמ זנאג

 האושב
 האושב .סנ -- ותשאו ארזע זנאג

 האושב .סנ -- ותשאו סחניפ זנאג

 האושב .סנ -- הזמ זנאג

 .סנ -- ריאמ םייח תב ותשא לחר עטנעיו םהרבא דלוג

 האושב
 לארשיב .פנ -- ךלמילא יבצ זנאג

 השרובב .פנ -- ףעיסוממ שובייל ויחאו

 לארשיב 'פנ -- "לדנאה,המ לריצ ותשא קיזייא קילג

 (תפצ)

 גלשב ופסנ ותיבו אוה -- סכאל לארשי ןב רעב דוד קילג

 האושב .סנ -- לידייז קילג
 קחצי תב רתסא ותשאו סכאל לארשי ריאמ יחא םייח קילג

 .חאושב .סנ -- רלסל
 השרובב .פנ -- ותשאו דמלמה ריאמ ףסוי קילג
 האושב .סנ -- הלרא חורי קילג
 האושב .סנ -- ותשאו םחנמ השמ קילג
 תינמרגב םירועיש ןתנ ,ץיבוסקניפ ונתח ,ותשאו יבצ קילג

 האושב .סנ --
 ותשא עלייבו השמ גרבנירג
 ותשאו יבצ זאלגנירג
 סיליטאמ רעזייל דונעג
 -- ותשא (עקאזייר) עזיירו (רלדנסה) םייח רתלא דונעג

 האושב ופסנ
 ופסנ -- ותשא : עטיא הנחו םנב ףלאוו םהרבא
 האושב

 השרוב

 האושב .סנ -- ותשאו דמלמה ףסוי םהרבא דונעג

 האושב .סנ -- םנב שריה דוד דונעג

 האושב .סנ -- ותשא עטאלזו (רלדנסה) לירתלא דונעג
 האושב ופסנ -- הנח עקע ותשאו ןויצ ןב דונעג

 האושב .סנ -- רזעילא דונעג
 -- ותשא עקניישו האושב .סנ -- ףלאוו ריאמ דונעג

 השרובב .פנ
 האושב .סנ -- ותשאו םחנמ דונעג

 האושב .סנ -- ותשאו יכדרמ דונעג

 האושב .סנ -- םרמע דונעג

 האושב .סנ -- עביל הוחו בקעי תב עשפיל דונעג
 ץיבשואב ופסנ -- יבצ ,הסוס ,רתסא הרש דונעג

 השרובב .פנ -- ותשאו םהרבא ץיבודיוד

 ותשא ליסעפו לארשיב יפנ -- ריאמ רזעילא ץיבודיוד
 האושב .סנ --

 הרובד הקברו ,הקירמאב .פנ -- דמלמ רזעילא לאקסאד
 .פנ -- ותשאו ךאנייה ראטקאד ,בייל בקעי : םנב ,ותשא

 השרובב

 השרובב .פנ -- לוסעשב ותשא הציגו ןרהא קיטשרעה

 יבצ םנב לוולעוו ןתוח ליספ ותשאו לדיא קיטשרעה
 השרובב .פג -- "ךוראה,, שריה עצארו

 האושב .סנ -- (ותשא עקדלאג) רתלא קיטשרעה
 האושב .סנ -- ותשא הנחו בקעי רזעילא קיטשרעה
 -- ותשא לריצו לארשיב .פנ -- לאוש םייח קיטשרעה

 האושב .סנ
 האושב .סנ -- ותשאו שריה הדוהי קיטשרעה

 האושב .סנ -- ותשאו ריאמ ונב

 האושב .סנ -- דוד ריאמ קיטשרעה

 האושב .סנ -- לארשי השמ קיטשרעה
 האושב .סנ -- עלעגייפ קיטשרעה
 .האושב .סנ -- לריצ קיטשרעה
 האושב 'סנ -- (קיטשרעה בקעי תשא) עצנירפש קיטשרעה

 עצאר ,לירעפ םהינב

 .פנ -- ותשא לירעפו האושב .סנ -- לאומש קיטשרעה
 השרובב

 השרובב .פנ -- ותשאו לארשי קיטשרעה
 האושב .סנ -- םהרבא לארשי קיטשרעה
 האושב .סנ -- ותשאו יבצ בקעי קיטשרעה

 האושב .סנ -- ותשאו לאומש השמ קיטשרעה
 האושב .סנ -- םייח קיטשרעה

 האושב .סנ -- עטיא הנח קיטשרעה

 האושב .סנ -- הכלמ קיטשרעה
 האושב .סנ -- ותשאו םחנמ קיטשרעה

 האושב .סנ -- לריצ קיטשרעה
 האושב .סנ -- הקבר קיטשרעה

 ותשאו האושב .סנ -- לארשי לסוי ןב רזעילא (זוה) זאה

 לארשיב .פנ -- עבש תב

 האושב .סנ -- ותשא ה1חו (הצעומה דיקפ) םייח השמ זאה

 האושב .סנ -- רזייל ןב סחניפ זאה

 האושב .סנ -- ותשא לרעפו לארשיב .פנ -- המלש זאה
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 -- רעב שובייל 'ר לש וירוח םירמ ותשאו ריאמ טרעפלאה
 השרובב .פנ

 האושב .סנ -- ותשאו םהרבא רוה

 האושב .סנ -- ותשאו רסיא ךוה

 הקירמאב יח -- ךורב רעלעה
 האושב .סנ -- ףסוי ןמלז רעלעה
 -- הקבר ותשאו השרובב .פנ -- לארשי קחצי רעלעה

 האושב .סנ
 הניוב רטפנ -- םייח םחנמ רעלעה
 האושב .סנ -- םלושמ רעלעה
 האושב .סנ -- ותשאו יבצ רעלעה
 -- תינברה ותשאו (השרובמ ר"ומדאה) סחניפ יר רעגאה

 לארשיב .טנ
 האושב הפסנ -- ותשאו ברה םחנמ רתלא רצגאה

 ,לארשי ,ותשאו ריאמ קחצי ,ותשאו םייח :יברה ינב
 הרטפנ וקיימ ,השרובב רטפנ םולש ,השרובב רטפנ

 האושב .סנ -- קחצי ,הכלמ ,לארשיב

 האושב .סנ -- ותשאו יכדרמ רתלא רעגרעבצרעוו
 האושב .סנ -- ליסעפ ותשאו בוד רעגרעבצרעוו
 השרובב .פנ -- יכדרמ רתלא יבא בוד רעגרעבצרעוו

 השרובב .פנ -- םירמ ותשאו םייח רעגרעבצרעוו
 .פג -- דירפ לאירתכ לש ונתוח בוד םייח רעגרטבצרעוו

 השרובב

 .פ - לידייא ותשאו יכדרמ ףסוי רעגרעבצרעוו
 השרובב
 האושב .סנ -- הקבר ותשאו לאיחי וגב

 ותשאו לדייאו ץמייטש רזול יבא בקעי רעגרעבצרעוו

 האושב .סנ -- ץעגייפ
 יכדרמ תב הקבר ותשאו לדייא ןב בקעי רעגרעבצרעוו

 האושב .סנ --
 האושב .סנ -- ותשאו לאיחי ןב בקעי רעגרעבצרעוו
 לארשיב רטפנ -- ליטנוי רעגרעבצרעוו
 השרובב הרטפנ -- בוד תשא ליעפ רעגרעבצרעוו
 האושב .סנ -- הרש ותשאו קיזייא קחצי רעגרעבצרץוו

 האושב .סנ -- יכדרמ ןב לאומש יחא קחצי רעגרעבצרעוו

 האושב .סג -- רודגיבא תב ותשא הנרא'צ רעגרעבצרעוו

 האושב .סנ -- ותשאו קחצי רעגרעבצרעוו
 האושב .סנ -- ותשאו םחנמ רעגרעבצברבעוו

 האושב .פסנ -- האל ותשאו יכדרמ רעגרעבצרעוו

 .סנ -- הנרא'צ ותשאו לירעב יבא השמ רעגרעבצרעוו

 האושב

 האושב .סנ -- רזעילא השמ רעגעבצרעוו

 .סנ -- עצאר ותשאו סיבייל לאוש השמ רעגרעבצרעוו

 האושב

 האושב .סנ -- ילתפנ רעגרעבצרעוו
 האושב .סנ -- ארזע רעגרעבצרעוו

 האושב .פסנ -- םחנמ יבצ רעגרעבצרעוו

 -- עלייב ותשאו יכדרמ ףסוי ןב יבצ רעגרעבצרעוו

 האושב .סנ

 האושב .סנ -- לדייא תב לחר רעגרעבצרעוו

 האושב .סנ -- ותשאו םולש רעגרעבצרעוו

 השרובב .פנ -- ותשאו הירא לאוש רעגרעבצרעוו
 האושב .סנ -- (רוחבה) הירא לאוש רעגרעבצרעוו
 האושב .פנ -- יבצ םהרבא תשא אטיא רעגרעבצרעוו

 -- ותשאו דמלמה לאוי לש ויבא בייל ךענעה רעטלאו
 השרובב .פנ
 השרובב .פנ -- הקבר ותשאו ונב לאוי

 השרובב .פג -- סיר ותשאו הציפק (דמלמה) יבצ רעטלאו
 הקליח) עגייפ עטיא ותשאו ליטומ ןתח לאומש רעטלאו

 האושב .סנ -- (םיינעל בלח

 לארשיב .פנ -- יבצ ריב השמ רעטלאו
 השרובב .פנ -- ותשאו (ןיידה) הליהשמ 'ר ןאמדלאו
 ודכנ ךלמילא ,ותב הרש (סבר םעד) לארשי ןאמדלאו

 השרובב .פנ -- יבצ בקעי םנב
 .פנ -- וירחא םישדוח 3 הרטפנ ותשאו שובייל ןאמדלאו

 השרובב
 השרובב .פנ -- (ןיידה לש ותבו ונב) הרופצ ןאמדלאו
 האושב .סנ -- ותשאו רעטלא רעדיוו
 האושב .סנ -- ףלאוו באז רעדיוו
 לארשיב .פנ -- קיינדואס ותשאו קחצי רעדיוו

 האושב .סנ -- לאנתנ רעדיוו
 האושב .סנ -- לחר עטנעי רעדיוי
 ליכאר ותשאו לארשיב רטפנ -- שרעה הילדג לעזיוו

 האושב .סנ --
 האושב .סנ -- בקעי המלש לעזיוו

 'ר תב עגייפ ותשאו האושב הפסנ -- יכדרמ ןאמסיז

 ' השרובב הרטפנ -- ץיבובייל המלש

 האושב .סנ -- ףלאוו באז רעלסעט
 האושב .סנ -- ותשאו ךורב םייח רעלסעט
 האושב .סנ -- ףסו" םייח רעלסעט
 האושב .סג -- ותשאו (הלפת לעב) קחצי רעלסעט
 האושב .סנ -- הירא השמ רעלסעט
 האושב .סנ -- הוח ותשאו קחצי רעלסעט
 האושב .סנ -- רדנסכלא רעלסעט
 האושב .סנ -- שיפ לקוי תב ותשאו קחצי קאבאט

 האושב .סנ -- ותשאו םחנמ השמ ץיבובוקעי
 לארשיב .פנ -- םנב לדייז

 האושב ופסנ --  לדיירפ ותשאו לידיא לֶעפנַאי
 האושב .סנ -- לשיפ םירפא לעפנאי

 האושב .סנ -- לקנעי תוחא ללכער ותשאו בייל והילא ןהכ
 האושב .סנ -- םנב לאקזחי

 האושב .סנ -- ותשאו (ב"וש) לארשי יר ןהכ

 הקבר םתבו רגרבצרו םייח תב לירעפ ותשאו םחנמ ןהכ

 האושב .סנ --
 .השרובב .פנ -- הרופצ ותשאו (ס'הילדג) םולש אנהכ

 השרובב .פנ -- ותשאו (ןהכ רעד) ףסוי ץ"כ

 השרובב ןושארה ףרגוטופה ונב הדוהי לאומש ץ"כ
 האושב .סנ -- ותשאו

 האושב .סנ -- ותשאו (הלגע לעב) םחנמ ץ"כ

 האושב .סנ -- לדנימ ותשאו םחנמ ץ"כ
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 האושב .סנ -- ןימינב ץיבובייל
 האושב .סנ -- והילא ףסוי ץיבובייל
 האושב .סנ -- הצויליפ ותשאו והילא ןתנ ץיבובייל
 האושב .סנ -- ותשאו השמ ץיבובייל
 האושב .סנ -- ותשאו יבצ ץיבובייל
 האושב .סנ -- ותשאו המלש ץיבובייל
 האושב .סנ -- ותשאו (םנב) ארזע ץיבובייל

 .סנ -- המלש יחא (הרומה ישטעט) ףלאוו ץיבובייל
 האושב

 האושב .סנ -- דבכוי רעפייל
 האושב .סנ -- ותשאו קחצי רעפייל
 האושב .סנ -- ותשאו שובייל רעפייל
 האושב .סנ -- המלש סקאל
 האושב .סנ -- לאומש סקאל
 האושב .סנ -- ותשאו יבצ והילא רענרעל
 האושב .סנ -- עזייר היח רענרעל
 האושב .סנ -- יכדרמ רענרעל
 האושב .סנ -- םירמ ותשאו ףסוי יכדרמ רענרעל

 השרובב .פנ -- הקבר ותשאו בייל םהרבא ץיבולדנמ
 .סנ -- עקע ותשאו קילאמ לאומש יבא ןרהא ץיבולדנמ

 האושב
 האושב .סנ -- דוד ץיבולדנמ
 האושב .סנ -- רתלא ץיבולדנמ
 האושב .סנ -- הנרא'צ ותשאו רזעילא םייח ץיבולדנמ
 האושב .סנ -- באז ץיבולדנמ
 השרובב .פנ -- הרופצ ותשאו בקעי ףסוי ץיבולדנמ
 השרובב .פנ -- הוח ותשאו םחנמ לארשי ץיבולדנמ
 השרובב .פנ -- לחר ותשאו קחצי ץיבולדנמ
 השרובב .פנ -- ריאמ ץיבולדנמ
 ץראב .פנ -- קחצי ריאמ ץיבולדנמ
 השרובב .פנ -- ותשאו שיבייפ לידנעמ ץיבולדנמ

 השרובב .פנ -- הקבר ותשאו ונב (לישרעה) יבצ

 .פנ -- םנב ןמלק השרובב .פנ -- ,םתב עווירפ
 לארשיב

 האושב הפסנ -- ותשאו יבצ ץיבולדנמ
 האושב .סנ -- לאנתנ ץיבולדנמ
 האושב .סנ -- הקבר ץיבולדנמ
 האושב .סנ -- ותשאו לאומש ץיבולדנמ
 האושב .סנ -- ותשאו המלש ץיבולדנמ
 האושב .סג -- הוח ותשאו לאומש ץיבולדנמ
 האושב .סנ -- ותשאו ("וב לכ, ינונח) והילא קילאמ
 האושב .סנ -- אטיא םירמ ותשאו בקעי השמ קילאמ
 האושב הפסנ -- םהרבא ץיבוקרמ

 האושב .סנ -- עגייפ ותשאו רתלא ץיבוקרמ
 השרובב הרטפנ -- עלייב ץיבוקרמ
 השרובב .פנ -- הכרב ץיבוקרמ

 השרובב .פנ -- לטיג ץיבוקרמ
 השרובב .פנ -- עלייב ותשאו ריאמ הדוהי ץיבוקרמ
 האושב הפסנ -- לאוי ץיבוקרמ
 האושב .סנ -- קחצי ץיבוקרמ
 האושב .סנ -- הקבר ותשאו קיזייא ףסוי ץיבוקרמ

 האושב .סנ -- הרש ותשאו יכדרמ ץיבוקרמ

 האושב .סנ -- דוד יכדרמ ץיבוקרמ

 האושב .סנ -- ותשאו יכדרמ ץיבוקרמ

 השרובב רטפנ -- וקרעב השמ ץיבוקרמ

 לארשיב רטפנ -- לשיפ יבצ ץיבוקרמ
 האושב .סנ -- קיזייא ףסוי ןב יבצ ץיבוקרמ

 האושב .סנ - לשיפ ץיבוקרמ
 האושב .סנ -- אמיס ותשאו ףסוי המלש ץיבוקרמ
 האושב .סנ -- אבא לאומש ץיבוקרמ
 .פסג -- לחר ותשאו השרובב רטפנ -- השמ ץיבוקשומ

 האושב

 האושב .סג -- ותשאו יכדרמ ץיבוקשומ

 האושב .סנ - םהרבא ץיבוקשומ

 האושב .סנ -- ותשאו לאוי ץיבעיונ
 האושב .סנ -- םירמ ץיבעיונ

 האושב .סנ -- ותשאו לאירזע ץיבעיונ
 האושב .סנ -- לטיג ותשאו לאומש ץיבעיונ
 האושב .סנ -- האל ותשאו םייח רתלא רעלדאנ
 האושב .סנ - המילש ותשאו יכדרמ רעלדאנ
 האושב .סנ -- קיזייא ובאס

 האושב .סנ -- ותשאו הירא םייח ובאס

 האושב .סנ -- הקבר ותשאו היבוט ובאס
 האושב .סנ -- ותשאו יכדרמ ובאס

 האושב .סנ -- הכלמ ותשאו םחנמ יכדרמ ובאס
 האושב .סנ -- הוח ותשאו םחנמ ובאס

 האושב .סנ -- ותשאו םחנמ השמ ובאס

 האושב .סנ - השמ ובאס

 האושב .סנ -- [סינ ובאס

 האושב .סנ -- יבצ ובאס

 האושב .סנ -- לריצ ובאס
 האושב .סנ -- (רעבארג) עלייב ותשאו יבצ המלש ובאס
 האושב .סנ -- הרובד ותשאו קיזייא המלש ובאס
 אפורה 'שמ ןומולוט
 -- האל הרש ותשאו השרובב רטפנ -- לאלצב סקאס

 לארשיב .פנ
 לארשיב .פנ -- עגנימ אציג ותשאו לדייז סקאס

 השרובב .פנ האיפ ותשאו םייח ןייטשנבע

 הקבר הנח ,האושב .סנ -- עינאמ ,םולש ךורב :םהינב
 .סנ -- הקבר .לארשיב .פנ -- הרש .לארשיב .פנ --

 האושב
 ותשאו םחנמ ןייטשלדע
 האושב .סנ -- רזעילא טנאפעלע
 האושב .סנ -- הירא טנאפעלע
 השרובב .פנ - ןושרג טנאפעלע
 האושב .סנ -- ותשאו יבצ יכדרמ טנאפעלע

 האושב הפסנ -- רזעילא קאלאפ
 לארשיב .פנ -- לשנא רשא קאלאפ
 האושב .סג -- הירא קאלאפ
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 האושב .סנ -- (הנחתה לצאש) רודגיבא קאלאפ
 האושב .סנ -- םייח קאלאפ
 האושב .סנ -- לארשי קאלאפ
 השרובב רטפנ -- ריאמ הדוהי קאלאפ
 האושב .סנ -- ותשאו ףסוי קאלאפ
 האושב .סנ -- ותשאו היעשי קאלאפ
 האושב .סנ הקליס ותשאו לארשי קאלאפ
 האושב .סנ -- לאכימ קאלאפ
 האושב .סנ -- המולב ותשאו םחנמ קאלאפ
 .סנ -- עגנימ ותשאו םוצע ח''ת ס'לדיא יכדרמ קאלאפ

 האושב
 השרובב ותורחבב רטפנ -- איסוז םנב

 האושב .סנ -- יכדרמ קאלאפ
 ץראב .פנ -- עטנעי האל ותשאו לשריה יבצ קאלאפ
 האושב .סנ -- רזעילא השמ קאלאפ
 האושב .סנ - םחנמ השמ קאלאפ
 האושב .סנ -- ותשאו ארזע קאלאפ
 האושב .סנ -- בקעי לארשי ןב שיבייפ אגרש קאלאפ
 האושב .סנ השפיל ותשאו דוד יכדרמ םואברבלפ
 האושב .סנ -- ותשאו רתלא ץיבופופ
 האושב .סנ -- םירמ ותשאו קחלצי ץיבופופ

 טאיב רטפנ -- ל"סעפ ותשאו הירא יבצ רעקאפ
 האושב .סנ -- הקבר ותשאו (יציפ) ןויצנב שאקראפ

 האושב .סנ -- לחר עטנעי שאקראפ
 האושב .סג -- ותשאו לשיפ ץיבוקניפ
 .סנ -- רטפא ףלאוו תב הרש ותשאו הדוהי המלש גייפ

 האושב
 דמלמה רעטפא שריה תב עינעה ותשאו רזעילא ןאמשיפ

 האושב .סנ --
 רזול תב לידארפ ותשאו סאימ ריאמ קחצי דניירפ

 | האושב .סנ -- ץמייטש לדייחו

 טייחה לאומש הנבו (תדלימה) הכלמ סקופ
 השמ םנב ץיבוקרמ שריה תב היח ותשאו ךורב ןאמדלעפ

 | האושב ופסנ -- לארשי
 האושב .סנ -- הירא םהרבא רעטכורפ
 האושב .סנ -- ליסעפ עטלא רעטכורפ
 היח ותשאו רטכורפ םיחאה יבא רזעילא רעטכורפ

 האושב .סנ -- הקבר

 האושב .סנ -- הירא רעטכורפ
 האושב .סנ -- רתלא רעטכורפ
 האושב .סנ -- ליספ ותשאו ץרעה רעטכורפ
 האושב .סנ -- הוח רעטכורפ

 אמיס ותשאו היבוט רעטכורפ
 האושב .סנ -- בקעי רעטכורפ
 ץראב .פנ -- והילא רעטכורפ
 האושב .סנ -- הרובד ותשאו קחצי רעטכורפ

 ץראב .פג -- היבוט ריב בקעי רעטכורפ

 האושב .סנ -- קחצי רעטכורפ

 האושב .סנ -- בקעי קחצי רעטכורפ

 האושב .סנ -- לארשי רעטכורפ
 האושב .סנ -- לידארפ ותשאו לארשי רעטכורפ

 האושב .סנ -- םחנמ רעטכורפ

 האושב .סנ -- הקבר ותשאו הירא השמ רעטכורפ

 האושב .סנ -- הרש ותשאו יכדרמ רעטכורפ

 האושב .סנ -- אמיס רעטכורפ

 האושב .סנ -- יבצ רעטכורפ

 האושב .סנ -- ]בואר רעטכורפ

 האושב .סנ -- הירא המלש רעטכורפ
 האושב .סנ -- ותשאו הירא לאומש רעטכורפ
 השרובב רטפנ -- ותשאו לידייז רעטכורפ
 האושב .סנ -- הקבר רעטכורפ

 האושב .סנ -- לטיג הקבר רעטכורפ
 האושב .סנ -- יבצ רעטכורפ

 האושב .סנ -- המלש רעטכורפ
 שריה המלש רעטכורפ
 האושב .סנ -- עטיא זיירפ

 השרובב .פנ -- לידנייש ותשאו בקעי לארשי זיירפ
 האושב .סנ -- היתב ותשאו (לטאמ) יכדרמ זיירפ

 האושב .סנ -- ףסוי יכדרמ זיירפ

 האושב .סנ -- ותשאו שובייפ זיירפ

 האושב .סנ -- אגרש םלושמ זיירפ
 האושב .סנ -- לסיז ותשאו לאומש זיירפ

 .סנ -- דעירפ יכדרמ תב הרובד ותשאו םהרבא דעירפ

 האושב
 האושב .סנ -- ותשאו והילא דעירפ
 האושב .סנ -- ךורב דעירפ

 האושב .סנ -- הקבר ותשא (ןמאנה) חיגשמה םייח דעירפ

 האושב .סנ -- אטיא הנח ותשאו לאירזע םייח דעירפ
 האושב .סנ -- ותשאו רזעילא אנח דעירפ
 האושב .סנ -- לגייפ ותשאו ףסוי דעירפ
 האושב .סנ -- עגייפ ותשאו יכדרמ ןב בקעי דעירפ

 האושב .סנ -- עזייר ותשאו לאירתכ דעירפ
 השרובב רטפנ -- ותשאו ריאמ דעירפ

 ץראב .פנ -- ףסוי ר"ב המלש דעירפ
 לארשיב .פנ -- עצנאמ ותשאו ףסוי דעירפ

 השרובב יפנ -- עגייפ ותשאו דמלמה יבצ יכדרמ דעירפ

 השמ םהינב הטיא הנח םתב עציג ותשאו יכדרמ דעירפ

 האושב ופסנ -- עגייפ ותשאו לקנעיו ,ותשאו

 האושב .סנ - האל םירמ דעירפ
 האושב .סנ -- ותשאו ריבע דעירפ

 האושב .סנ -- לידארפ ותשאו ינויצה המלש דעירפ
 האושב .סנ -- הנח עסוס ותשאו םולש דעירפ
 האושב .סנ - שרעה סחניפ ןאמדירפ

 האושב .סנ -- האל הרש ןאמדירפ
 השרובב רטפנ -- ותשאו ינונח הירא לעגאפ
 האושב .סנ -- םייח לעגאפ
 האושב .סנ -- ףסוי לעגאפ
 האושב .סנ -- ותשאו הירא בקעי לעגאפ
 האושב .סנ -- היתב ותשאו הירא יבצ לעגאפ

 האושב .סנ -- (דמלמ) לאומש לעגאפ
 האושב .סנ -- לאומש יחא ףלוו באז סקופ

 האושב .סנ -- ותוחא אטיא הנח סקופ

 האושב .סנ -- תדלימ (היח) הכלמ סקופ
 רעזייל השמ סקופ
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 םלושמ סקופ
 תדלימה ןב טייח -- לאומש סקופ
 האושב .סנ -- ותשאו ןרהא שיפ

 האושב .סנ -- ותשאו ]ויצ ןב שיפ

 האושב .סנ -- ותשאו םייח שיפ

 האושב .סנ -- ותשאו עשוהי שיפ

 = האושב .סנ -- ותשאו (לקוי) בקעי שיפ

 האושב .סנ -- יול שיפ
 האושב .סנ -- ריאמ שיפ

 האושב .סנ -- המלש שיפ
 האושב ופסנ -- ותשאו דוד רעשיפ

 השרובב .פנ -- ותשאו (רענלימ) לארשי רעשיפ
 האושב .סנ ותשאו ינונח םחנמ לארשי רעשיפ
 האושב .סנ -- עביוט ותשאו יכדרמ רעשיפ

 האושב .סנ -- לאוי המלש לשיפ רעשיפ
 האושב .סנ -- ותשאו יבצ רעשיפ

 האושב .סנ -- ותשאו יבצ המלש רעשיפ
 האושב .סנ -- בייל הירא לרעפ
 האושב .סנ -- ותשאו הירא הדוהי לרעפ
 האושב .סנ -- ותשאו םייח לרעפ
 האושב .סנ -- רזעילא אנח לרעפ
 האושב .סנ -- בקעי לרעפ
 האושב .נ -- הקבר ותשאו (טייחה) םחנמ בקעי לרעפ
 .סנ -- םהינב םוחנו קחצי הקבר ותשאו לירב לרעפ

 | האושב
 האושב .סנ -- ותשאו ריאמ לרעפ
 האושב .סנ - שרעה המלש לרעפ
 :ותלכ .םוחנ ,שריה המלש ,בייל הדיא :וינב םייח לרעפ

 האושב .סנ -- ליזיירו ,לדיירפ ,לידנייש היתונבו לדניירק

 האושב .סנ -- ותשאו אשידק הרבח שאר ארזע גיצ

 האושב .סנ -- (דמלמ) [תנ םהרבא ץיבונרע'צ

 האושב .סנ -- 6ץעמייטש) ותשאו לארשי ץיבונרעיצ
 האושב .סנ -- ריאמ ץיבונרעי'צ

 רלדניירק תחפשמ
 האושב .סנ הרובדז ותשאו ךורב דניק

 האושב .סנ -- דוד רריסאק
 האושב .סנ -- לרעפ ותשאו קחצי ןיילק
 האושב .סנ -- לרעפ ותשאו קחצי רעלפאק
 לארשיב רטפנ -- שובייל רעריסאק
 האושב .סנ -- ןמחנ רעריסאק

 האושב .סנ -- ותשאו לאנתנ ןיילק
 האושב .סנ -- הצנירפש ותשאו לשיפ רעריסאק
 האושב .סנ -- ותשאו (רלדנס) יבצ ןאמפיוק
 האושב .סנ -- ותשאו לארשי קינלעזיק

 האושב .סנ -- הנחטה תלעב האל ותשאו והילא לעזיר
 השרובב .פנ -- לרימ ותשאו דמלמה םחנמ ךורב לעזיר
 השרובב .פנ -- ותשאו דוד לעזיר
 השרובב .טפנ -- ותשאו ףלוו באז לעזיר
 השרובב .טפנ -- ותשאו רתלא לעזיר

 לארשיב ורטפנ -- הנשוש הזור ותשאו יבצ בקעי לעזיר

 האושב .סנ -- עצנח עלייב ותשאו (ןולגע) יבצ טאר
 האושב .סנ -- עקעלאג טאר
 האושב .סנ -- קוור יכדרמ טאר

 האושב .סנ -- ותשאו יילצנקב דיקפ יכדרמ טאר

 האושב .סנ -- עגייפ טאר

 השרובב רטפנ -- יבצ טאר

 לארשיב רטפנ -- עסיר טאר

 - הקבר ותשאו לארשיב רטפנ -- "בצ םהרבא הטאר

 השרובב הרטפנ

 -- לודג ח"ת ץיבולדנמ השמ ןתוח לאומש השמ רענטאר
 השרובב .פנ

 .סנ - ותשאו הסילחמ ברה יבא (ב"וש) ןמחנ רץקנטאר

 האושב

 ץראב רטפנ --ירא השמ ץיבונרשט

 ץראב רטפנ -- בקעי ריב קחצי ץיבונרשט

 השרובב .פנ -- הרש ותשאו שובייל גרעבנעזאר
 האושב .סנ -- לסינ ותשאו בקעי גרעבנעזאר
 האושב .סנ -- קיזייא גרעבנעזאר

 לארשיב .סנ -- רעבע גרעבנעזאר

 לארשיב .סנ -- היח גרעבנעזאר

 האושב .סנ -- לסיז ותשאו בקעי גרעבנעזאר
 האושב .סנ -- (רוחבה) רתלא גרעבנעזאר
 האושב .סנ -- ותשאו לדייז גרעבנעזאר
 האושב .סנ -- רזעילא םייח גרעבנעזאר
 האושב .סנ -- הקבר ותשאו הירא םייח גרעבנץקזאר

 האושב .סנ -- הנוי גרעבנעזאר

 האושב .סנ -- ףסוי גרעבנעזאר
 האושב .סנ -- ותשאו (דמלמה) לכעמ המלש גרעבנעזאר

 האושב .סנ -- ותשאו (ח''ת ןוורפ) רזעילא לארשי ונב
 האושב .סנ -- ותשאו המלש יכדרמ גרעבנעזאר
 האושב .סנ -- ותשאו םולש גרעבנעזאר

 האושב .סנ -- לקנעי ונב
 האושב .סנ -- ותשאו רתלא ןייטשניבור
 האושב .סנ -- לטיג ותשאו (טייח) והילא ןייטשניבור
 האושב .סנ -- בוד ןייטשניבור

 האושב .סנ -- ףלוו באז ןייטשניבור
 האושב .סנ -- היבוט ןייטשניבור

 האושב .סנ -- לאפר ןב עשוהי ןייטשניבור

 האושב .סנ -- עטנעי ןייטשניבור

 האושב .סנ -- (האל) וקייל ןייטשניבור
 האושב .סנ -- השמ ןייטשניבור

 האושב .סנ -- לזייר ותשאו לאפר ןייטשניבור
 האושב .סנ -- יבצ המלש ןייטשניבור
 האושב .סנ -- הרש ןייטשניבור

 האושב .סנ -- לאפר יחא לירעב ןייטשניבור

 האושב .סנ -- ותשאו והילא ןייטש
 האושב .סנ -- לדיא ןייטש
 האושב .סנ -- ותשאו רתלא ןייטש
 האושב .סנ -- האל הנח ותשאו םייח רתלא ןייטש
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 האושב .סנ -- ותשאו רזעילא ןייטש
 האושב .סנ -- בוד הירא ןייטש

 האושב .סנ -- ותשאו רזעילא ןייטש
 האושב .סנ -- רתסא ןייטש

 האושב .סנ -- עשטלייב ןייטש
 תב ליכאר ותשאו הטיימו הדוהי ןב ףלוו  באז ןייטש

 השרובב ורטפנ -- הרובד היחו הילדג

 האושב התפסנ -- הרובד היח םתב

 ןקושט לשיפ לארשי הלעבו הקבר םתב
 לארשיב הרטפנ -- עצנירפש םתב

 האושב .סנ -- לשיפ םירפא םנב
 לארשיב .פנ -- הנח םתב

 האושב .סנ -- דוד ןייטש

 האושב .סנ -- ץרעה ןייטש

 האושב .סנ -- היבצ ותשאו לצרה ןייטש
 השרובב חצרנ -- ותשאו (ץרידבמ) ףלוו באז ןייטש
 האושב .סנ -- עצאר ותשאו (ליוולעוו) באז ןייטש
 האושב .סנ -- עצ'ג ותשאו ףלוו באז ןייטש
 השרובב ורטפנ -- ותשאו ריאמ םייח ןייטש

 השרובב ורטפנ -- ותשאו לאירזע םייח ןייטש
 השרובב .פנ -- (ןראטיינ יד) היח ןייטש

 השרובב ורטפנ -- ענאל ותשאו שרעה םייח ןייטש
 השרובב .פנ -- לאירזע םנב

 השרובב .פנ -- ותשאו ףסוי ןייטש

 האושב .סנ -- הירא הדוהי ןייטש

 האושב .סנ -- עטיא ותשאו בקעי ןייטש

 האושב .סנ -- הרופצ ותשאו בקעי ןייטש
 השרובב .פנ -- הכלמ ותשאו לארשי ףסוי ןייטש
 השרובב .פנ -- (ס'השנמ) קחצי ןייטש

 השרובב .פנ -- לזייר ותשאו רזעילא בקעי ןייטש
 .פנ -- הציג םתב ,חוח ותשאו סיהילדג לאקזתי ןייטש

 השרובב
 האושב .סנ -- ריאמ ןייטש

 האושב .סנ -- הירא השמ ןייטש
 האושב .סנ -- לדנימ ןייטש
 האושב .סנ -- לאכימ ןייטש

 האושב .סנ - םחנמ ןייטש
 השרובב .פנ -- עזייר ותשאו לאומש השמ ןייטש
 = חשרובב .פנ -- (רזעילא בקעי תשא) טימירפ ןייטש

 השרובב .פנ -- לדנה ותשאו לאומש השמ ןייטש

 השרובב .פנ - ארזע ןייטש

 לארשיב רטפנ -- השנמ ןייטש

 השרובב .פנ -- האל הדלוג ותשאו לאירזע ןייטש
 השרובב .סנ -- רדנס ןייטש

 השרובב .פנ -- (בייל הדוהי תשא) האל ןייטש
 האושב .סנ -- עטלא ותשאו לאירזע ןייטש
 האושב .סנ -- ותשאו יכדרמ ןייטש

 האושב .סנ -- הוח ןייטש

 האושב .סנ -- האל לדנימ ןייטש
 האושב .סנ -- האל ןייטש
 -- האל ותשאו לארשיב רטפנ -- לאומש השמ ןייטש

 השרובב .פנ

 לארשיב .פנ -- רתסא ותשאו (ןבא) בקעי ןייטש
 השרובב .פנ -- ותשאו לשיפ ןייטש
 השרובב .פנ -- עקעזיירפ ןייטש

 השרובב .פנ -- ותשאו סחניפ ןייטשש

 תידוהי סידיא ותשאו (סנעגנאל םעד שרעה) ארזע ןייטש
 האושב .סנ -

 (רעזייל בקעי תשא) טימירפ ןייטש

 האושב .סנ - הביר ותשאו יבצ ןייטש

 השרובב .פנ -- עגייפ ותשאו ץרעה ףסוי ןב ןועמש ןייטש
 האושב .סנ -- ותשאו המלש ןייטש
 לארשיב .פנ -- ותשאו םייח המלש ןייטש
 לארשיב .פנ -- הדלוג ותשאו (רלדנסה) יבצ ןייטש
 לארשיב .פנ -- לסיז היח ותשאו (לודגה) יבצ ןייטש

 לארשיב .פנ -- הציג םתב

 לארשיב .פנ -- עינוה ותשאו המלש ןייטש
 לארשיב .פנ -- הקבר ןייטש

 השרובב .פנ -- האל ותשאו לארשי לאומש השמ ןייטש
 לארשיב .פנ -- היננח ןייטש

 לארשיב .פנ -- ותשאו רזעילא דלעפנייטש
 תב דועו יטופ ותבו אוה האושב .סנ -- .רד םלושמ ןומולוש
 - אטיא ותשאו השרובב רטפנ -- םהרבא ץעמייטש

 האושב .סנ

 השרובב .פנ -- האל הנח ותשאו םייח רתלא ץעמייטש
 השרובב .פנ -- ותשאו םייח םהרבא ץעמייטש
 השרובב .פנ -- ץזייר אטיא ץעמייטש

 השרובב .פנ -- הדוהי הירא ץעמייטש

 השרובב .פנ -- לדייח ותשאו רעזול רזעילא ץעמייטש
 האושב .סנ -- עגייפ ותשאו רזעילא ץעמייטש
 האושב .סנ -- בוד ץעמייטש

 האושב .סנ -- דוד ץעמייטש

 האושב .סנ - רתסא ץץמייטש

 האושב .סנ - היח ץעמייטש

 האושב .סנ -- הרש חהיח ץץקמייטש

 האושב .סנ -- עצנח ץעמייטש

 האושב .סנ -- ותשאו םייח ץעמייטש

 האושב .סנ -- ותשאו היננח ץעמייטש

 האושב .סנ -- םייח ץעמייטש

 האושב .סנ -- המלש םייח ץעמייטש
 -- האושב .סנ לחר היח ץעמייטש
 האושב .סנ -- עמולב ץעמייטש
 האושב .סנ -- הירא הדוהי ץעמייטש
 -- ליספ ותבו םייח ונב ותשאו ליכעמ לאיחי ץעמייטש

 השרובב .פנ
 האושב .סג -- ותשאו ךורב ףסוי ץעמייטש
 האושב .סנ -- ותשאו לארשי ץעמייטש
 האושב .סנ - ותשאו בקעי ץעמייטש

 האושב .סנ -- לסיז ותשאו סירעזול לאירתכ ץעמייטש
 האושב .סנ -- ענאל ץעמייטש
 האושב .סנ -- עצנח ותשאו ףלוו באז ץעמייטש
 האושב .סג -- ריאמ ץעמייטש

 האושב .סנ - הכלמ ץעמייטש
 האושב .סנ -- יכדרמ ץעמייטש
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 האושב .סנ -- םחנמ ץעמייטש

 האושב .סנ -- השמ ץעמייטש

 האושב .סנ - םייח השמ ץעמייטש

 האושב .סנ - לאומש השמ ץעמייטש
 האושב .סנ -- ותשאו השמ ץעמייטש

 האושב .סנ - ארזע ץעמייטש

 האושב .סנ -- עגייפ ץעמייטש

 האושב .סנ -- אניירב ותשאו םחנמ לארשי ץעמייטש
 השרובב .פנ -- עגייפ ותשאו בקעי ץעמייטש

 האושב .סנ -- הקבר ותשאו לווייפ ץעמייטש
 האושב .סנ -- עדיירפ ץעמייטש
 האושב .סנ -- סחניפ ץעמייטש

 האושב .סנ -- ותשאו יבצ ץעמייטש

 האושב .סנ - רתסא ענראי'צ ץעמייטש

 האושב .סנ -- עגייפ ענרא'צ ץעמייטש
 השרובב .פנ -- ארזע ץעמייטש
 השרובב .פנ -- הקבר ץעמייטש
 השרובב .פנ -- לחר ץעמייטש
 השרובב .פנ -- עגייפ ותשאו המלש ץעמייטש
 השרובב .פנ -- ענייש ץעמייטש
 השרובב .פנ -- יבצ ץעמייטש

 השרובב .פנ -- עבירפ ותשאו והילא ןרעטש
 לארשיב .פנ -- םייח ןרעטש

 האושב .סנ -- הירא קחצי ןרעטש

 האושב .סנ -- בקעי ןרעטש

 האושב .סנ -- ותשאו השמ ןרעטש

 האושב .סנ -- ותשאו לאומש השמ ןרעטש
 האושב .סנ -- הקבר ותשאו לשיפ זרעטש
 האושב .סנ -- ותשאו הימחנ רעטכעש
 האושב .סנ -- עזייר ותשאו ןושמש רעטכעש

 האושב .סנ -- ותשאו ךורב ףרעש

 האושב .סנ -- ותשאו קחצי ףרעש

 קיציא םייח םנב לרעפ ותשאו (ןיידה) ןושרג יר רעביוטש
 האושב .סנ --

 האושב .סנ -- הרוד ותשאו בוד רעביוטש
 האושב .סנ -- טעמירפ ותשאו לשיפ רעביוטש
 השרובב .פנ -- ותשאו בקעי רענייטש

 האושב .סנ -- הציג ותשאו הירא קחצי רענייטש

 .פנ ליכאר ותשאו לארשיב רטפנ -- לאלצב םנב
 | האושב
 האושב .סנ עשפיל םתב
 האושב .סג -- לרעפ ותשאו המלש ונתח

 השרוב

 האושב .סנ -- לרעפ ותשאו בד רעב המלש ץיבומולש
 האושב .סנ -- יכדרמ ריב לייב ותשא בייל הירא זאה

 האושב .סנ -- רזעילא ץיבומולש
 האושב .סנ -- רתסא ץיבומולש
 האושב .סנ -- שריה ןב ךורב ץיבומולש
 האושב .סנ -- היתב ותשאו דוד ץיבומולש
 האושב .סנ -- הבוט ץיבומולש
 האושב .סנ -- ותשאו בקעי ץיבומולש
 האושב .סנ -- םחנמ קחצי ץיבומולש
 האושב .סנ -- האל ץיבומולש
 האושב .סנ -- לרעפ םירמ ץיבומולש
 האושב .סנ -- ריאמ ץיבומולש
 האושב .סנ -- השמ ץיבומולש
 האושב .סנ -- יבצ ץיבומולש
 האושב .סנ -- עלייב ץיבומולש
 האושב .סנ -- הקבר ותשא (רעפעפ) שריה

 יתחפשמ םש אלל תומש

 טחושה לידנמ ילתפנ 'ר
 (ונתח) יאמש

 בוד

 הירא בוד

 דידנעב

 לטיג
 לסיז
 לידננג
 לאקזחי
 ס'עזיירדהיח קחצי

 לארשי
 הלעבו עיסח
 (רערעיומ רעד) רעב קיציא

 רתלא
 האל
 עצייל

 עמיס
 יכדרמ

 רזעילא השמ

 ןועמש
 יבצ לארשי



 םיבשותה תומש

 הרייעה תובוחר יפל

 םייתחפשמ זורכז תוחול

 םהימשור תמיתחב םירטפנל

 "םהיטבש,ל תומודק תוחפשמ





 טנירפה
 (סעקע הוח) בייל רעלדא

 ץמייטש ריאמ

 (סעטיא) בקעי ןייטש
 שרעה ןייטש

 המלש ןייטש

 עשוהי ןייטשניבור

 ףסוי ןראהנייא

 (רעבארג) שרעה המלש יובאס

 (עסיז ונב) יכדרמ קאלאפ

 לידנעמ השמ רעטפא

 (חלמ רכומ) באז רעטפא
 קיטשרעה לדיא

 באז ןייטש

 סעצרובד ריאמ

 לשיפ קיציא ןב לארשי לעפא

 רלדנסה רעטלא דונעג

 םלושמ רעלדא

 לסינ ותשא שקול רעד לידנעמ
 ארזע ןייטש

 דירפ המלש

 רזעילא אנח תיבב דעירפ

 םסאג שייבר

 "ןוילעה,, נ"כהיב

 ליסעג סיבר לוממ ךורב לסוי ץעמייטש

 לישרעה ץעמייטש

 ףלאוו םהרבא דונעג

 םולש גרעבנעזאר

 זנאג השמ עדיירפ

 ףלוו תב ןייטש הקבר

 ארזע גיצ

 לאמש לש ליסעג סיבר

 ןיידה ןושרג 'ר
 שרעה-עדיא לידנעמ

 ךלמילא רעטפא
 ןועמש רעטפא
 רלדנסה (לקזח ןב) רזעילא קאלאפ

 'ןשיה,, הווקמה
 קיזייא המלש יובאס

 קרעט רעד לארשי רעטפא

 לאירזע רעדנעליינ
 הירא לעגופ

 ילתפנ ןאפשנירג

 יברה ןומרא
 לאוי ןאמדלאוו
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 הרייעה תובוחר יפל םיבשותה תומש

 ךורב דעירפ

 בייל םייח טייחה

 (ונתח רזייל-הנוח) ץמייטש לארשי

 י'ןוילעה,  עיפהיב .ירוחאמ
 בוד הירא שילוטסוא

 קחצי םהרבא שילוטסוא

 עריא בקעי
 ףסוי םהרבא דונעג
 ריאמ קילג

 רלדנסה םייח רתלא 'ר

 םירעטסירה :
 (ןלב) לארשי סכאס
 ץמייטש ףלאוו

 (הנחטה תלעב) האל לעזיר
 ןשי , ןימלע תיב

 באז דעירפ
 ריאמ ץיוואלעדנעמ

 (רענלימ רעד) ןתנחט -- לארשי רעשיפ

 | ס'עזיירדהיח קחצי
 הילא לארשי רעטכורפ

 קחצי רעטכורפ
 השמ רעטכורפ

 הלזי'צ בוחר

 "הקיא,, םייח םחנמ
 ץיבולדנמ (רלדנס) ךורב

 רתלא רעדיוו
 רעב קחצי קיטשרעה

 השמ קיטשרעה

 םייח קאלאפ

 לארשי םייח ץיוואלעדנעמ

 הילא ץיוואלעדנעמ
 דוד יכדרמ ץיוואלעדנעמ

 שרעה דוד דניק

 בקעי ןרעק

 לאוי רעדנעליינ

 רזעילא ןאפשנירג

 (ןעשה) יכדרמ רעטפא

 דוד יכדרמ םיוברעבלעפ

 לאומש יכדרמ

 שרעה דוד לעגאפ
 סחניפ לעגאפ

 ץיבומולש שרעה

 לאירזע ןייטש
 שרעה השמ רעלדא
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 השרוב ןופצ דצל הלזי'צ
 לאנתנ רעדיוו
 הדיירפ תונבה ,ףסוי ריאמ ןבה ,הלייב ותשא סוה בייל הירא
 לחר היח ,ליסעפ

 השמ רענייטש
 (םיגדה רכומ ןתוח) יכדרמ ץעמייטש
 ( רגה םהרבא תשא) עפאק יד האל
 הכלמ סכופ
 ריאמ ץעמייטש

 םייח רתלא ץעמייטש

 תורבגל טייחה לידנעמ בקעי לירעפ

 (אשמל רומח לעב) ינע לבס קלופ שיווייפ
 ויחא לארשי

 לארשי ויחא יבצ קיטשרעה

 רלדנסה שרעה דוד

 ריאמ רעטפא

 רעטלא רעטכורפ
 תישעתל רופתה קלחה תנקתהל רלדנסה השנמ הילא גרעבנירג

 (רעטכירעה) םיילענ
 :הילדג לאקזחי

 שרעה הילא קיטשרעה
 לאומש םייח שיפ

 לארשי לידנמ םחנמ ץנאג

 הקיתעה השרוב איה -- סירטידה יבשות השרובל תימורד
 לארשי רשיפ
 ס'עזייר היח קחצי
 הילא לארשי רעטכורפ

 דמלמה לידגמ השמ קחצי
 (פארק רעד) לארשי סכס

 (הנחט תלעב) האל לזיר
 באז דירפ
 ריאמ ץיבולדנמ

 יברה תיב לומ -- בצקה ןרהא קילמ

 םורדמ סאג םיברה יבשות
 םחנמ ןהכ
 ךורב ףרעש
 (סענאל) שרעה םייח ןייטש
 שרעה ןמפואק
 דמלמה לכעמ המלש גרעבנעזאר
 ש"הוכל רופיתב ובר -- ח"'ת ןוורפ) רזעילא םייח גרעבנעזאר

 | (שאקראפ (יציפ) ןויצ ןב ןושארה ובר
 .קינדיוס קחצי רעדיוו
 לישנא קאלאפ
 טחושה לידנעמ ילתפנ
 םרמע
 לשרעה רעטכורפ

 היננח ץעמייטש
 (ס'זמחנ) לאומשו המלש סכאל

 םייוג ןיב םירוזיאה ירג
 הידפר לשיפ לארשי רעטפא

 ץרעידב ןייטש ס'ץרעה ףלאוו
 ץרעידב -- לשיפ ןייטש לש עמ'צערקה

 טניטניפ
 םהיתונבו לזיירו ריאמ לסוי

 רשגהמ ןופצ דצמ הבכרעמ -- "ןותחת,,ה כוחר תלחת
 ןרהא שיפ
 לארשי רעגרעבצרעוו

 ינונחו דמלמ והילא ץיבוקשומ
 (רעטסאפ רעד) לסוי גרעבנעזור
 המלש שיפ
 קחצי רעלסעט

 יילהימ,, ס'שיפ ןויצ ןב
 רזעילא רעטכורפ
 ןויצ ןב שיפ

 (דמלמ) המלש רגרבצרו
 םהרבאו השמ ץעמייטש

 ןימלעה תיב רטמיס ירג

 טייחה דוד יובאס
 רתלא ןייטשניבור

 רפסו דמלמ -- ןתנ םהרבא

 רעקייטפא

 םייח יובאס
 (םיסכנ לעב) ארזע קאלאפ

 (רחוס) השמ רעגרעבצרעוו

 (ק''חר) רזעילא םייח יובאס

 בייל השמ רעטכורפ

 (ונתח ריאמ רזעילא) םייח השמ זוה
 קחצי רעדיוו
 רעטלא דעירפ

 רזעילא םייח ןרעטש

 לאומש לידנעמ ןרעטש

 (ראטקאד) םלושמ ןאמאלאס
 היבוט ןייטשניבור

 (סלווייפ) הקבר היח ץעמייטש

 סחניפ גרעבסייוו
 איראלעצנאק

 (חפנ) סחניפ ץנאג
 ס'ךורב עדיירפ
 (ץיוואנרע'צ) לארשי ץעמייטש
 לארשי דעירפ

 רזעילא דעירפ
 ךורב המלש ץיוואלעדנעמ

 בקעי ץעמייטש
 (םייניש אפרמ) ארזע ץעמייטש
 שרעה יכדרמ דעירפ
 סכאז (עלאקיופ) לאומש
 ותשא עגייפ (רלדנס) ףסוי קאלאפ
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 ץרעה רעטכורפ
 רעטלא רעטכורפ

 דמלמה לידנמ ןב יכדרמ רעטכורפ

 (ינונח) הילא קילאמ
 לישנא רעציירק

 רענרעוודאנ ילכדרמ 'ר תיבמ שובייל רעפייל

 ("ןותחתה,,) לודגה נ"'כהיב

 ("עימקה,, םע) "ןשיה,, נ"כהיב
 ץרעה םייח רעגרעבצרעוו

 (בצק) דוד יכדרמ ץיוואלעדנעמ

 (בצק) ךורב ץעמייטש
 (בצק) הילא ץיוואלעדנעמ

 בקעי המלש לעזיוו

 (רענ'זיק רעד) ןימינב
 (בייל השמ) קחצי רעטכורפ

 םלושמ סעקייפ

 לארשי קאלאפ
 רתלא לעזיוו

 רתלא רדיו

 אקשארבא קאלאפ

 שרעה הילא רענרעל

 ליטנוי ונב תורוע רחוס (סעשעקאמ) שרעה ןייטש

 (ינונח) ךורב רעגרעבצרעוו

 ןימינב לעפא

 שרעה הדוהי קיטשרעה
 ריאמ עדיא ןתח ןויצ ןב ץנאג

 קחצי ןרעטש

 השמ ץעמייטש
 ריאמ ץעמייטש
 (םירפס ךרוכ) לידנעמ השמ ץיוואבאקעי

 (ןבלה תומב חצורה ןאינע'זראמ) "ראבאג,, תיב

 םייח ףסוי ץיוואנועמש

 בייל השמ רעטכורפ
 ץיבומולש סעדוד לקנעי

 לאמש דצמ םיכשות -- םורד ןותחתה קלחה הכרעמ רשגהמ

 קחצי רעטכורפ

 'זיולק,, רעוויו'צידיז

 (םיזילטיאה)) קנבשיילפ

 (רעב שובייל םא) םירמ טרעפלאה

 רזעלא רעלזיימ
 המלש ץיוואלעדנעמ
 לאומש ץיוואלעדנעמ

 השמ יובאס

 לשרעה יובאס
 לידנעמ רעטכורפ

 (ןמאנ) םייח דעירפ
 הילא ןתנ ץיוואבייל

 ריאמ ץנאג
 שרעה קילג
 (רעכאמרעגייז) ליכעמ ץנאג

 קחצי קאבאט

 לאומש רעשיפ
 יבצ טור

 םייח לידנמ ןומולוש .רד
 רלדנסה ךורב
 רזעילא דלעפנייטש

 קיזייא ףסוי ץעמייטש

 רזעילא השמ רעגרעבצרעוו

 והילא ןרעטש

 בייל םוחנ ץעמייטש

 ריאמ הדוהי קאלאפ

 םייח רתלא
 "ןשי הוקמ,,

 ןשיה נ''כיב

 רלדנסה רתלא

 ןמחנג קיטשרעה

 רעב קיציא קיטשרעה

 השמ קיטשרעה
 םייח . קאלאפ

 (שריה בקעי יבא) באז לעזיר

 (ס'בר םעד) לארשי ןאמדלאוו

 (ןייד רעד) השמ ןאמדלאוו

 לשיפ רעריסאק
 םייח לירעפ
 (טייח) לשיפ ץיוואקראמ

 עצנירפש

 םהרבא
 רעביוט רעד םרבא

 השמ קאלאפ

 דוד ץנאג

 רלדנסה המלש
 הירא השמ לעגאפ

 רעדיינש רד ןושמש

 השנמ קחצי רעלדא

 הירא יבצ זאלגנירג

 לארשי ץנאג
 קיציא רעפייל

 (עלעטאמ) יכדרמ דונעג

 רעזייל דונעג

 ונב קיציא רסיא דאה

 ריאמ טרעפלאה

 לאוי המלש
 םחנמ לעפא

 קיצומ
 רזעילא בקעי לאקסאד

 הרובד

 המלש לאקסאד

 םהרבא ךאה

 לידייז רעלדא

 קחצי רעדיוו
 םייח השמ רעטסיילק
 (רעבעוו רעד) גילעז

 דוד לעפא |
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 לַסוי החמש המלש וינב לדיא רתלא רעדיוו
 בייל םייח קידניא

 בקעי קידניא

 (ראבאג לומ) תסנכה תיב

 רזעילא רעלדא

 בקעי רעדניש

 קחצי

 רתלא ץעמייטש

 ארזע ץעמייטש

 ןועמש שרעה יכדרמ

 (לקאי) בקעי שיפ
 סרענלימ םעד לארשי תנחט

 תבכרה תנחת ירג -- ברעמ דצמ השרוב ףוס
 ןחוטה לארשי ןב רעשיפ

 רעדיוו קאלאפ רודגיבא

 תונבו םינב ינש הל -- ל'הרש

 המלש רעטכורפ

 םחנמ השמ קאלאפ

 השרוב הצק חרזמ "ןוילע,,ה בזחרה -- משרוב תלחת
 רתלא קיטשרעה
 שרעה הדוהי קאלאפ

 (סעסידיא) לשרעה רעטלאוו
 (לאוש םהרבא) ס'םרבא םייח

 עגייפ התבו לחר היח הנמלאה
 ריאמ קאלאפ

 (ףסוי המלש) לדייז רעטכורפ
 (ןכדש) דוד רעשיפ
 (רגנ) יכדרמ יובאס

 (סעסידיא) לטנוי ףסוי ץנאג
 דוד ונב קחצי ץנאג

 (ותשא עזייר עבאב) ריאמ םייח ץנאג
 (דמלמ) לידנעמ ךורב לעזיר

 (דמלמ) לדיא לעפמאי

 (ינוגח ,דמלמ) ןועמש רעטכעש

 םינעוצה -- ינופצה ןוילעה קלחה

 בייל םהרבא ץיוואלעדנעמ

 (סעטאמ) והיתתמ קאלאפ

 (הניטנגראל ורגה לדייז רתלא המלש רעלדא) םהרבא יובאס

 "לודגה,, ס'השמ ףלאוו ןייטש

 הצרא הלע (רגנה) רזעילא ןייטש

 | לידייז רעלדא

 בוחרה לוקיע ירחא
 בייל קחצי רענייטש

 (ס'האל הרש) לידייז סכאס
 רזעילא רעביוטש
 רעב המלש ץיוואמאלש

 רזעילא בקעי ןייטש
 היבוט רעטכורפ

 השרוב ןורכז

 (סעקע הוח) בייל ליווייפ
 שרעה הילדג לעזיוו

 יבצ רעגרעבצרעוו

 ס'יכדרמ ףסוי לדייא
 ס/לרעב המלש רעגרעבצרעוו
 בקעי רעגרעבצרעוו

 לאיחי רעגרעבצרעוו
 לאומש לעפא

 המלש ץעמייטש

 (לארשי ףסוי) רזעילא זוה
 ףלאוו רעטפא

 רזעילא רעדייגש

 לישנא זנאג

 לארשי קאלאפ
 שרעה רעטפא

 רזעילא ןאמשיפ

 ןויצ ןב שאקראפ

 ונב לדייז בייל השמ רעטפא
 (ס'האפ) םייח ןייטשנבא
 יבצ ץיוואלעדנעמ

 לאומש ץיוואלעדנעמ

 בקעי לארשי ץיוואלעדנעמ

 (רעזול) רזעילא ץעמייטש

 זנאג ףסוי םהרבא

 (סעטאס עטנעי האל) יבצ קאלאפ

 זנאג ט"וי ףסוי ר"ב לרפ ותשא קחצי רעלפאק

 (ס'דוד לסוי) לשיפ ןרעטש

 ריאמ הדוהי ץיוואקראמ

 ויבא לאוי השמ ,ץיבוקרמ לאומש

 "םייח ץע,, נ"כיב

 ראודה תיב

 המלש ץיוואבייל

 (ס'המלש) יכדרמ סיז

 יכדרמ רעגרעבצרעוו
 השמ רעגרעבצרעוו

 רתלא ץיוואקרמ

 השמ ןרעטש
 רזעילא ןרעטש

 בייל בקעי לעגאפ
 הירא םייח יובאס

 ןימי דצמ ןוילעה בוחר םת

 הפורטיקה יבשות
 השמ ץיוואקשאמ
 לאומש השמ ןייטש

 תפתושמה הנחטה

 וב ררוגתה (ןייטש ףלוו) קיטשרעה רזייל תיב
 ןהכ רעד לסוי

 דמלמ (ס'עניירב הרובד) ןיליק בייל
 דמלמו להומ טחוש רעד לארשי

 = בייל עדיא ןייטש
 שרעה םהרבא הטאר
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 (סעצנאמ) לסוי דעירפ
 חפנה

 לאפר ןייטשניבור

 לשיפ ןייטש
 טומ רעד ריאמ
 רעדנעס ןייטש

 סחניפ ןייטש
 רזעילא ןייטש

 "םסוק,,ה ןויבאה ךינייה
 לרעב ןייטשניבור

 השנמ ןייטש
 סחנפ ןייטש

 רזעילא ןייטש

 (םיצע בטוח) בייל ךינייה רעטלאוו

 | לאוי רעטלאוו
 (דמלמ) סילקזח לארשי קאלאפ
 עקע עדיירפ
 ןראטיינ יד היח

 ןרעטארד יד היח

 לוקיעה ןוילעה בוחרמ ךשמה

 לוקיעה דע רשגהמ יזכרמה בוחרל -- לאמש דצמ םיכשותה

 השמ רעגרעבצרעו
 לרעב רעגרעבצרעוו

 לכעמ לאיחי ץעמייטש

 "הרבח"שדוח-שאר,, נ"כהיב

 לדנעמ ןהכ

 יכדרמו םייח רעגרעבצרעוו

 קיזייא קחצי רעגרעבצרעוו
 (סעשובייל) בקעי גרעבנעזאר

 (ס'םולש) בקעי גרעבנעזאר

 (ו'צאגופ) לאומש השמ ןייטש

 קחצי 'ץיוואפאפ
 לאומש רעדנעליינ

 בייל לאוש רעגרעבצרעוו
 תוחפשמ ומיקה וינבו לארשיל הלע ץיבוא תונחה לעב
 ("רעטנזיוט,,) לארשי קיציא רעלעה
 קחצי רעטכורפ
 ץיבאיונ חנ םייח
 השמ ןראהנייא
 שובייפ אגרש זיירפ
 ץנאג ליטנוי

 לאומשו הילא קאלאפ

 ףלאוו ןאפשנירג

 ארזעו רעטלא ץנאג

 לידנעמ שרעה רעגרעבצרעוו

 (לאומש רעטלאוו) לטאמ זיירפ
 (ס'הילדג) םולש אנהכ
 םייח המלש ןייטש

 ץעמייטש סרעזאל לאירתכ
 רתלא רעטכורפ

 לאירתכ דעירפ
 לַסוי דעירפ
 רעבע דעירפ

 (רעזאל תיב) םוחנ לרעפ
 לאומש קיטשרעה

 בקעי קיטשרעה

 (הל'השמ) יכדרמ דעירפ

 (שיבייפ-לדנעמ-לשרעה ןתח) לארשי געוו
 (ס'הילדג-לקסאח) לוולעוו ןייטש
 דלוג (םהרבא) ריאמ םייח ץמייטש
 יכדרמ ץנאג

 לאמש דצמ םיתב ןיא -- ןאכמ החרזמ



 רפ ס 08

 הרר וריי רוווווו+

 רטכורפ בייל המלש תחפשמ רכזל
 35 ליגב השרובב חצרנ ,בייל המלש -- באה

 ("רקנקרעמא רעד,,)

 52 ליגב ץיבשואב דקומה לע התלע -- הניירב -- םאה
 ופסנ 3 ןב דליו רנסק םייח םש דמלש הלעבו ליכער תבה

 ץיבשואב
 ץיבשואב הפסנ שרעה םייח ןבה
 ץיבונר'צב גרהנ -- רוזייל ןבה

 םתוחאו םתב י"ע רסמנ
 רטכורפ לידנמ היחאו קידניא אמיס

 לארשיב רטפנש קידניא בקעי השמ הלעב רכזול
 עקנקירמאה תב רטכורפ--רלדא הרש

 םיבוטה הישעמב העודיו השרובב תדבוכמ החפשמל ןב
 תיב ירטפנל ןורכזה תמישר דובכה תאריב םשורו בתכ

 באה -- ץמייטש ריאמ יר
 הדירפ האל ימא

 ארזע ,םירא יכדרמ ,באז ןימינב :םיחא
 הלייב ,ליספ ,לטיג ,הגייפ ,הרש : תויחא

 דודשא ץמייטש יבצ םשורה

 ץנג תחפשמל חצנ ןורכז

 קיזייא םהרבא ר"ב ץנג םייח 'ר

 ! םוחנ 'ר תב אשאש תרמ הידי ןויבאל החלישש ליחה תשא

 השמ ר"ב ןהכה קחצי 'ר

 הישעמב האנ :איה ןכ המשכ לדנייש תרמ ותשאו

 ץנג לארשי השמ 'ר י"ע וחצנוה
 הקדצ תודסומ דסיימו רשי רחוס ,השרוב תלהק שאר

 וכעב תיתדה הצעומה רייוי

 ליטאמ תרמ ותשא

 לגייפו ףסוי רייב דירפ המלש ירל ןורכז חול
 גרבגזור רעבע םהרבא תחפשמל

 ג"משת רייא טייי ב"הב רטפנ

 והילדג י'ע םשרנ

 רבואטש ןושרג יר אביבחו הבר ארבג יאהל ןורכז תבצמ

 ותחפשמו השרוב לש בוהאה הנייד

 איזערד םתב םירמ ותשא ,רבואטש ןושרג ברה

 (''שפנ ייח,, ירפס ח"מהעב ,א"חלבי ץיבונמלז א"ירגה תשא)

 םירמ הכרה םתב

 זחילדג י''ע םשרנ

 אתבסה לסיז היח ,אבסה (רעגנאל רעד) שריה יבצ ןייטש

 הרפיצ עגייפ ,יבצ לשרעה ףסוי תב םאה סידיא ,באה -- ארזע

 ץיבשואב ופסנ

 הלעבו הרש ,ףסויו עבש תב ץיבושבומ םישיגמה

 השרוב ןורכו

 וו
 וו

 ותשא לירפ עגייפ ,יכדרמ רטפא
 םידליה -- הלייקו ליכער ,םייח

 טכעה--רטפא הרש תוחאהו תבה :ומשר

 ןמדלו תחפשמל ןורכז
 ונב שובייל ,ותב הרופצ -- ןיידה יל'השמ 'ר

 ןויצ ןב ברה הלעבו הרש ותב (ס'בר םעד) לארשי 'ר
 ךלמילא םדכנו אניירקואב הפסנ יבצ בקעי םנב ריאמ ןועמש

 םתב עזייר היח ,ותשא האל (ןעשה) ץנאג לכימ לאיחי 'ר

 ץיבשואב ופסנ

 ןמדלו רעזול : שיגה

 ריאמ לארשי ןב ץיבולודנמ בייל םהרבא

 שיווייפ לידנמ תב הקבר ותשא

 הווירפ ,עציג ,עגנימ םידליהו
 לארשיב לדיירפ

 .לאומש רתלא ,המלש ,לחר ,לאומש :ושיגה

 זנאג לשנא רשא תחפשמ רכול
 הקדצו רשוי יכרדב םתכלו םיבוטה הישעמב העודיה |

 האושב ופסנ השמו קיזייא קחצי ,יכדרמ ףסוי םייח : םידליה

 תבה -- (זנאג) יחלמ המולב :ומשר

 ןפרווטנא -- רטכורפ הצנירפש : התוחא

 ץיבולדנמ תחפשמ רכזל
 בקעי ןסינ 'ר תב עקא םאה ריאמ לארשי ר"'ב ןרהא 'ר אבאה

 ץיבשואב ופסנ הידליו ותב הקבר ,ןנח יבצ

 םנב לידנמ םירפא ,םנב לאומש םשר

 ןייטשלקניפ ןויצ ןב הלעבו םתב ץלייב

 קיטשרה תחפשמל ןורכז

 ,אבא --םהרבא לארשי

 םהיתוחפשמ םיחאה -- ןמלז המלש לישרה

 לזיוו לארשי הלעבו האל :םיריכזמה

 יירטסינסנרט תלוגב ויה הניטנגראמ היתויחא יתש

 רטפא לירב

 םאה -- המולב ,אבסה םהרבא ץמייטש

 הלהאלו הל'היח ,דוד לידנמ :םידליה

 יקפנרוטוח יבצ הלעבו רתפא םתב :םישיגמ
 ( ההחחטוהההטוהההטוההההתטההההוההומטהההההההוהותהוהההוההההההמהמהקהההההפוהקומההמהמהתהמוהההההההההההקההההההההההוהוהה המלווה



 | רפס
 סעשובייל קחצי 'ר תחפשמ

 הנידרלמ רדיו הניישו בקעי ר"'ב קחצי 'ר :באה

 השרובב רטפנ

 ןאפשנירג' לדיירפו שובייל 'ר תב עגייפ :םאה

 רטכיר (סעגייפ לדיירפ תב) עגייפ הרופצ

 הימי ימדב לארשיב הרטפנ

 לארשיב רטפנ -- עניישו קחצי ר"ב ךלמ שריה

 אמאהו תבה לדיירפ : ושיגה

 רגרבצרו (לשריה) יבצ 'ר תחפשמ

 יכדרמ ףסוי ר"ב יבצ 'ר :אבא

 לאירזע תשא) הנשוש :תבה ,ריאמ :חאה ,הלייב :םאה
 (ר"וזמ ץיבופופ

 רגרבצרו הנינפו ףפוי : שיגה

 רגרבצרו לירב תחפשמ רכזל
 אנר'צ אתבסהו רגרבצרו השמ 'ר :אבסה

 ליספ -- םאה ,לירב בוד 'ר :באה

 הירורב--הרלק : תוחאה

 בקעי ר"'ב לירפ םוחנ תשא לחרו רגרבצרו ףסויו הנינפ : ושיגה
 לידנמ

 ןיתלסב רעב ריאמ ר"ב השמ

 לארשיב ,םייח 'ר תב הנשוש לזייר ותשא

 כוד ,לטיג ,עגייפ ,הלעב והילדגו םתב הפלמ :םישיגמה

 האושב ופסנש םירקיה ירוה רכזל
 אבס -- יכדרמ דירפ אבא -- בקעי דירפ
 אתבס-- הציג דירפ אמא -- הגייפ דירפ

 חא -- דוד דירפ
 הטיא הנח ,השמ םהרבא ,הרובד דירפ : םיבורקהו

 תפצ -- הקברו ץיבוביל השמ :ושיגה

 יחאו אבא רכזל

 זיירפ בקעי לארשי ר"ב שיבייפ םלושמ 'ר

 שיבייפ םלושמ ר"ב ףסוי יכדרמ

 הינתנ ,זיירפ האל :ותב תאמ

 (דימש רעד בייל הירא) חפנה זאה תחפשמ רכזל
 אמא -- הלייב זאה ;אבא -- בייל בירא 'ר זאה

 חא -- ףסוי ריאמ זאה
 רשיפ םהרבא הלעבו ,םתב -- הדיירפ

 םתונב -- לחר היחו ליסעפ רשיפ

 ד"שת ,רייא זכ ,הלילב תבשב וחצרנ

 ונב ךורב -- ץיבומולש שריה יבצ 'ר

 (ץיבומולש) זוה שיבייפ אגרש :תאמ

 ה שרוב ןורכז

 ץיבונועמש תחפשמל ןורכז

 ןויס אכ .פנ ץיבונועמש יבצ רוד ר"ב םייח ףסוי 'ר אבא
 לארשיב ,ז"טשת

 ה"פרת פ"מהוחד א .פנ ,יולה לואש 'ר תב לסיז היח אמא

 השרובב

 ,הירטסואב .פנ והילא השמ חא ,םייח ףסוי 'ר תב עסאס תוחא

 הרש תוחא ,תבט 'י : עבקנ ןורכז םוי ,רתסא תוחא

 םיבורקל ןורכו
 רעדיינש רזעילא יר

 ,הקבר הדודה ;ןייטשנבא םייח 'ר תב (ס'האפ) לסיז :םאה
 ץיבשואב ופסנ -- םייח 'ר תשא

 לירעפ ותשא ,(קחצי ר"ב) ןאפשנירג ףלוו לידנמ םחנמ יר

 (יפפ לש הלעב) עינאמ ,םולש ךורב :םהינב ,םייח 'ר תב

 לפנ -- ןימינב ןבה ,האושב ופסנ םלוכ -- לסויו ,הרובד םתב

 תדלומה תנגה לע

 ץרעה לאומש ,יבצ הדוחי

 האושב ופסנ -- :ןייטשנבא םייח 'ר ינב
 תב הנינפ-יפעפ : הניירקואב ופסנ : לסיזו הדוהי 'ר לש םהינב

 הרומ ,וינאמ היחא ,א"שת לארשיב .פנ רדיינש רזעילא 'ר

 הינמורב רטפנ תירבעל

 ותשא םירמ ,םי תב ,םולש ץיבונועמש : םשורה

 רעטיינש יליוו השמ םיחאה

 רעטכורפ בייל השמ תחפשמל ןורכז
 אבאה --(השרוב דיסח) בייל השמ רטכורפ

 עדלאג הקבר הנושארה ותשא

 ,הקבר םידלי השלש םע ץיבשואב התפסנ ,טעמירפ :םהינב
 דחא דועו ,לטיג

 איה) הדלי םע ליכער היח -- הינשה ותשא ,םנב -- הילא

 (הבורטפמ רבואטש לשיפ הלעבו היח ,אמא תוחא תב התיה

 ץיבולידנמ שריה לארשי ןתח ףלוו -- היח לש היבא

 םידלי 4 םע -- לקנעיו ליסעפ היח

 רטכורפ םנב :םשורה

 רטכורפ שריה המלש

 םירקיה יתוחאלו יחאל ,ירוהל ןורפז

 חא -- ריאמ קיטשרה אמא -- הקבר קיטשרה

 לחר ענייש קיטשרה חא -- םייח קיטשרה

 הפיח ,ץיבולדנמ הרש :תאמ

 םירקיה ירוה רכזל
 חא -- לאקזחי ןהכ אבא -- הירא והילא ןהכ
 הירא והילא ןהכ אמא -- (ליכאר) לחר ןהכ

 תוחא -- הקבר ןהכ
 האושב ופסנש |

 עבש ראב -- המיפ דלפנזור : תאמ
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 עדיירפו לידנמ ץמייטש תחפשמ רכזל
 השרובב רטפנ ,ךורב םהרבא ר''ב םחנמ הירכז
 (ךורב עדיירפ) יכדרמו הבוט היח תב עדיירפ

 אבא ינפ לע רטפנ ,חא -- רעב קחצי

 הלעב ,תוחא -- לחר ;תוחא -- עצנירפש ;חא -- לארשי
 האושב ופרשנ עלעבאט םתדליו לאומש

 -- םהיתויחאו םהיתונב :םימשורה

 ןולוח -- סכופ הרובר

 ןולוח -- זרוהנייא התרב
 והילא די -- יטלוז תור

 באה -- רדיו לאומש השמ

 םאה -- לטיג הקבר

 הדוהי ,הנראשט ,לחר : םידליה

 האושב ופסנ

 רדיו קחצי רתלא :םשר

 באה -- ץריה ילתפנ םלושמ רטכורפ
 םאה -- ץיבושמש ליסעפ

 אבא יבא -- רזעילא

 ץיבשואב .סנ אבא םא -- הקבר היח

 לזיר שריה בקעי הלעב (י'זור) הנשוש
 "חצרת אל,, ארקמל תועובשה גח ברע ץיבשואב ופסנ

 לארשיב -- לידנעמ קיזייא הלעבו . לידניירק

 ןבה רטכורפ םחנמ :םשר

 השרובמ יברה תחפשמ |
 ,?ץינ'זיומ ר"ומדאה ןב ,השרובמ ל"צז רגאה סחנפ 'ר צ"'הרה

 טגיסב א"שת ,רדא בי .פנ .ל"צז רגאה ךורב 'ר

 ולסכ 'כ .פג -- לחר ענייש תינברה ותשא

 : םשה שודיק לע וגרהנש םהינב ינבו םהינב
 ותשא ;השרוב לש הבר -- .לידנמ םחנמ רתלא 'ר צ'"הרה

 רטפגנ) קיזייא קחצי םנב ,הכלמ םתב ; עדיירפ רתסא תינברה

 לארשיב רטפנ ,ןרהא 'ר םנב ; (ןזלב ןגרבב

 ופסנ -- ריאמ קחצי 'ר ,ןויצ ןב םייח 'ר : קידצה ברה ינב

 האושב

 רטפנ-- -- םולש 'ר ;ירשת א"י השרובב רטפנ -- לארשי יר

 לארשיב הרטפנ -- וקיימ תינברה ,תבה ; רדא 'כ השרובב

 והילדג : שיגה

 לאומש קיטשרה תחפשמל ןורכז
 האושב הפסנ -- אבא -- ס'קיזייא לאומש קיטשרה

 השרובב הרטפנ -- אמא -- לירעפ קיטשרה

 ליפא דוד 'ר לש ותב איה) ותשא -- הצנירפש קיטשרה

 (השיורטנואמ

 | עגייפ ,עצאר ,לירעפ ,לריצ ; וינב -- דוד ריאמ ,לארשי השמ

 ויתונב --
 םקעי קיטשרה : שיגה

 השרוב ןורכז

 דישת תנשב האושב ופסנ

 םירקי םירוה רכזל
 אמא -- עקע הדלוג קיטשרה אבא -- רתלא קיטשרה

 האושב ופסנ

 תובוחר -- רלדרמ לזייר : השיגה

 (ילודגה,) ףלוו ןייטש תחפשמ רכזל
 אבא -- הטיימו הדוהי ר"ב ףלוו באז 'ר

 ט"צרת תבט אי השרובב .פנ
 האושב הפסנ -- טגיסמ ויחא לידנמ

 ט"ערת לולא 'ט השרובב .פנ ,אמא -- (לחר) ליכאר תרמ

 ד"שת ןויס 'ג האושב התפסנ -- תוחא -- הרובד היח
 ל"שת רדא ו"כ לארשיב הרטפנ -- תוחא -- הצנירפש

 זומת ז"ט לארשיב הרטפנ -- תוחא -- הנח

 ג"שת רדא 'ז הניירקוא תוברעב דבא -- חא -- לשיפ םירפא

 הפיח ,רלגוב הרש ,ןיקצומ .ק ,ןייטש והילדג : שיגה

 לאיחי ץמייטש תחפשמ רכזל
 ותשא -- הקבר

 יריפ ,עקרש ,לקנעי ,עסיר ,הטיא ,לחר ,עגייפ : םהינבו םהיתונב
 האושב ופסנ

 רגרפצרו יכדרמ ףפסויו .ש .ג : שגוה

 טיהילדג לקזאח תחפשמ רכזל
 הוח ותשאו הילדג ר"ב לאקזחי ןייטש

 עציג ,(רלדנסה לאוי הלעבו) האל :םהינב

 האושב ופסנ

 .ש .ג : שיגה
 -="ָ""צ"=::ָ=ְְִֶָמל<1 0 ה..\

 ס'השמ ףלוו 'רו היתב תב הקבר

 ד"שת ןויס 'ג ןאקושט רעב בייל ןב לשיפ לארשי 'ר

 ליכאר ,עטיימ ,רעב בייל ,ףסוי :םיכרה םהידליו
 ץיבשואב ופסנ

 היתב םתבו הילדג היחא שיגה
 חוו

 =-..₪.-₪-₪ח-₪₪₪.₪.00

 הרקיה החפשמה רכזל

 ,הטיא הנח ליפא ,לאירזע ליפא ,הרופצ ליפא ,םחנמ ליפא

 לידנמ ליפא ,הבוט ליפא
 האושב ופסנ

 קיטשרה םקָעִי : םשר
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 אבא -- לדנק הירא 'ר אמא -- לדנמ הכלמ תרמ

 םיחא -- לדנק םייחו םחנמ

 תויחאו םיחא ,םירוה רכזל

 תויחא -- לריצ ,הטיא הנח ,הקבר

 האושב ופסנ

 ב"הרא ,יבוט קיטשרה : תאמ

 םירקיה ירוה ןורכזל

 אמא -- ליריצ קיטשרה אבא -- לואש םייח קיטשרה

 ריאמ ץיבודיוד : תאמ

 טחושה הילדג 'ר תחפשמל ןורכז
 (השרוב לש יששה טחושה) םייח םהרבא ר"'ב ץמייטש 'ילדג 'ר

 זומת 'ג
 ותשא (אתבסה) הרובד היח

 זומת 'ג ,לשיפ םירפא 'ר תב ןיצברה לידניירב התוחא

 (טחושה ליפא לארשי 'ר תשא) התב --  לידיירפ
 (ימא) ןייטש ףלוו 'ר תשא (לחר) ליכאר

 ןויס 'ג ,דודה -- סחניפ 'ר

 ןויס 'ד ,(יילדג 'ר לש הינשה ותשא) המולב
 עסאס ;התב -- הרובד היח ;טבש אכ ,התב -- עביוט עצייר

 לולא 'ג ,התב -- עגייפ ;טבש די ,התב -- הנח

 ןויס 'ג ,םהרבא ריב גילעז רשא

 לארשיב .פנ (רמייהטרו תינברה) התב -- הטיימ

 ןויס 'ג -- גילייז רשא ר"ב הדכנה -- עצנירפש
 ירחא

| 

 האושה הפוריאב רטפנ הנב -- טחושה םייח םהרבא

 ולסכ דכ

 (ל''ז) הנחו הרש ,ןייטש והילרג : שיגה

 רעזייל בקעי ןייטש תחפשמ רכזל
 ותשא -- הזייר ןייטש רזעילא בקעי 'ר

 (עטלא לזייר תב) טעמירפ ,הכלמ הרש ,עיניה : םהיתונבו
 האושב ופסנ

 (ותודליב תמ) רעב בייל :טמורפ עטלא הנושארה ותשאמ ןב

 לרימ הדלוג תבו

 םייהנפפ המולב תינברהו .ש .ג שיגה

 ג"סרתה ןסינ גכ השרובב .נ ,ןיידה רגרבצרו קחצי 'ר
 ץיבשואב הפסנ ,אבא -- ץרעה םייח ר"ב המלש 'ר

 ץיבשואב התפסנ ,אמא -- דוד 'ר תב סאה איזור

 ץיבשואב קפסנ ,חא -- לאומש

 ץיבשואב .סנ ,תוחא -- עטנעי עגייפ

 לארשיב רטפנ ,חא -- םחנמ לארשי

 םירופב השרובב .פנ רגרבצרו ץרעה םייח יר

 םתוחאו םתב ,רלה הנינפ :המשר
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 ץיבשואב הפסנ ,אבא -- עטנ ןתנ ר"ב יירא יבצ 'ר

 השרובב .ג ,אמא -- רגרבצרו ןושמש 'ר תב הזייר

 : םהינב ,דאנעג רזעילא ר"ב ךורב הלעבו 'יתב הרופצ םתב

 לאומשו ןושמש

 דיישת רדא 'י ,שננודוהב .נ .חא -- ןושמש 'ר

 ר"ב יצנמ ותשא .רדא זי היסורב אלכב .נ ,חא -- עטנ ןתנ 'ר

 הרש םתבו יבצ ילתפנ :םנב .לגופ ןימינב

 יילא השמ םנב ,רתסא הרש (י"נ קחצי 'ר לש) הנושארה ותשא
 די'שת רייא חכ הזייר םתבו ,בודו

 קרב ינב לגופ קחצי 'ר : שיגה

 ןרוהנייא בקעי ר"ב יבצ לאיחי יבא

 טשרימוגרדמ ןהכה ריאמ קחצי ר"'ב הרש ימא

 ץיבשואב ופסנ

 ה"ע האלו הצאר הצנמ יתויחא

 ל'ז לארשיו ,ריאמ קחצי םימואתהו ל"ז םייח םהרבא יחא
 רחוס בקעי 'רו דמלמה לסוי םהרבא 'ר :וינב ,םייח םהרבא ברה

 תומהב
 קחציו יבצ לאיחי ,לארשי השמ : בקעי 'ר ינב

 ח''סרת ןויס 'ב תפצב רטפנ דוד לאיחי ר"כ

 לארשי הלעבו ןייטש הקבר ,הינתנ ןרוהנייא ףסוי : ומשר

 םילשורי

 ץנאג םייח רתלא 'ר תשא רזיט תב הקבר

 האושב ופסנ -- היתולכו עסאס הלש םינוקזה תב

 הלעב םאזו הנינפ ,השמ ,עגייפ ,לישרה ,לירעפ : ושיגה

 תחפשמ רכזל

 ותשא ענאל -- ןייטש שריה םייח

 קחצי לארשי ברה תב) ותשא האל הדלוג -- ןייטש לאירזע

 (רטפא

 האושב ופסנ

 לארשיב .פנ שריה םייח ןב לעוולעוו

 לארשיב .נ הזייר היח ,ץיבולדנמ הטיא
 האושב הפסנ םהרבא ףסוי

 השמו הטיא הרש יציג ,הקבר ,םירמ : שגוה

 רגרבצרו לארשי 'ר תחפשמ ינב
 דוד לאומש ר''ב הכלמ -- םאה דוד ריב לארשי 'ר באה

 הרובד הקבר ;םינבה ,רתלא סחנפ ,לואש ,לאכימ :םיאצאצה

 תוגבה =

 רציפש לשיפו עגייפ ,רגרבצרו לאומש ברה : ושיגה

 (רגאה תיבל) הינאמו

 ןומולוס דודו האל ,טכעה םחנמו הרפש לריצ יליל
 ה רחור א ה דה - הממ םטפ .הר הא רע מהאש

 .ץיבשוא -- הל'יכדרמ ,םייח המלש : םהינב ,למשיפ רזייל אינה

 סכאס ינב ומשר
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 ותשא עניירבו רטפא שריה

 טגיסב דמלמ ,ונתח ,סקאס דוד

 ענאלו שריה ר"ב ,םאה ,לסיז היח

 רשע ןב ץיבשואל ךלה לארשי

 סקאפ רטפא םייח המלש דכנהו ןבה שיגה

 להומו בוש -- ץמייטש םחנמ הירכז ןב המלש 'ר

 לשיפ 'ר תב תור :ותשא
 לארשי קחצי םחנמ הירכז הרש ,לחר הצנירפש הניירב :םהינב
 עביוט : םתדלי ,לאומש : לחר לש הלעב

 לחר ותשאו ליטומ :דודה

 האושב .פנ רטכורפ הקבר היחו רזעילא ר"ב לידנמ םחנמ 'ר

 השרובב .פנ -- ותשא עידאה
 לארשיב .פנ -- המלש : םהינב

 האושב .סנ ,הכלמו (ושטיאוו) הרובד יצרב ,יצרעה

 ותשאמ םתב וקיילו ,וינב -- לארשי השמו יטומ

 לארשיב .פנ הרש הינשה

 (רטכורפ (לדיא) הדוהי : שיגה

 תחפשמ לש םלוע ןורכזל

 ץיבומולש לרפו רעב (בד) המלש
 לארשי ,הטע ,לחר אסאס :ץיבשואב האושב ופסנש םידליה

 ה'צנח ,לסיז ,הטנעי ,רעטלא
 ד"יה

 ןיקצומ תירק האל ותשא -- היבוט ץיבומולש י"ע רסמנ

 ןיקצומ .ק ץיבומולש-הקבר ץיברוג

 לארשיב .פנ אינומ בקעי הלעב ,הפיח ץיבומולש-הלב רבליז

 הפיח ץיבומולש-הרש רניטסוק

 לירפ הקברו לדנעמ בקעי ינב
 האל לדנימ תוחא) דבכוי ותשאו לירעב

 (תפצמ יכדרמ ונב) בייל אדיא םייח ןב
 (לארשיב ,השמ םייח ןב) (ירירע) שריה המלש

 רייב לשיפ לארשי 'ר יסיג יחא) ןאקושט םחורי הלעבו לחר

 (ףעיסיוממ בוד הירא

 הניב יקצרומ (.ש .ג) ומשר
 וו

0-=. 

 (.ש .ג) הקבר יתוחא לעב רעב-בייל

 . ותשא עייץר -- לשריה
 אביל ותבו ףלוו רדנס ונב (קרעט רעד) בייל השמ

 תוחאהו תבה הנב :ומשר

 ןאפשנירג לירפו ףלוו לידנמ םחנמ ןב ןימינב

 תדלומה תנגהב לפנ

 ו
0 - 

 השרוב

 לווייפ (השרובב םינושארה תשלשמ ןושארה) רלדא היבוט

 יתש ןושארה היבוטל .ונב היבוט ,ונב ףלאוו ,ונב שריה ,ונב

 ,השרובב ןושארה טחושה ,ץמייטש ריאמ 'רל האשינ תחא ,תונב

 ןייטש לדיא 'רל תחאו

 םתב ,ותשא אמיס ,בל בוט ןולגע ,רתלא (ינשה) היבוט

 ץיבשואב .סנ -- ותחפשמו בייל-לאומש םנב ,הידליו לירעפ

 והילדג שיגה

 עשטייל ,םייח השמ תשא רטסיילק לסיז : ק"חב תורבח םישנ

 הגאדב האשנ דירפ הוח ,ס'לקנעי לדייא ,האל עצנאמ ,ס'ךורב

 ריאמ 'ר תשא ,האל עצאר .המחלמה תונשב "םירימט ,,ל

 ליכאר ,ץיבונמלז םהרבא לש ותנתוח ,הדלוג הוח ,טרעפלאה

 ס'רעדיוו שריה

 רובצ יכרצב תוקסועה םישנה לע תונמנ

 (יקחצי) קחצי ץיבופופ תחפשמ רכזל

 די'ישת--ד"נרת םירמ אמאהו ץיבופופ קחצי 'ר

 דישת--ח"כרת ,הדיירפ :אבא דצמ אתבס

 דיישת--ו'פרת ,חאה -- לארשי
 :אמא דצמ אתבסו אבס

 ט''פרת--כ''רת השרובב .פנ ןייטש לאומש השמ 'ר

 דיישת--ב''כרת ץיבשואב .פסנ עזייר

 (לאירזע תשא) הלייבו רגרבצרו לשריה תיבל הנשוש
 --ד'ערת (ל"'ז םייח תשא) רגרבצרו לרעב תיבל -- הרלק

 דיישת
 הפרשנ הנש תב תור -- םייחו הרלק לש הכרה םתב
 ד"שת--ע"רת רגרבצרו הרשו קיזייא קחצי ןב השמ

 דישת--מ"רת רדיו קחצי ר"ב רתלא

 יתא ,האלו רזעילא ,םייח ,לאירזע : י"ע שגומ
 ו. וו

----.- 

 ליספ ותשא ץמייטש לכימ ר"ב רגרבצרו לירב יר

 (ר"וזמ ץיבופופ םייח תיער) הרלק

 רנגרבצרו ףסזיו הנינפ : ושיגה
 ו ו

00 /-.- 

 ץיבובוקעי תחפשמ רכזל

 באז םנבו םתב הרש ,עבאב ותשאו לידנמ השמ

 האושב ופסנ

 לארשיב רטפנ םנב לידייז |

 האושב ופסנ -- ותשא היתב ,לירעב ר"'ב ץמייטש היננח

 י"ע הצמואש היתב תוחא תב -- לדייז תשא) הטיימ : המשר

 (המא תומ ירחא

 ....-..₪.₪.₪] ו ו



 רפס

 ס'ריאמ וו ווא ןרהא
 עניירקואב הקנומב הפסנ ונב לשריה

 ץיבשואב ופסנ -- הכרה התבו ותשא הקבר

 קילאמ לאומש :םשר

 אבסה -- לירפ םייח 'ר

 לש ונתח) םוחנ ,שריה המלש : ויחא ,בייל הדוהי 'ר :אבא

 (ס'רזול לאירתכ
 (םינבר תחפשממ) רטשילס יכדרמ 'ר תב לידניירק :אמא

 ליזיירו לידארפ ,לידנייש ויתויחא

 תפצ ,לירפ יכדרמ :שיגה

 ותשא הוחו דאנעג בקעי 'ר

 יבצ הסוס רתסא הרש

 ץיבשואב ופסנ

 חשמו הדניה ,יזור ,הצייח ,דאנעג לואש : שיגה

 ותשא הצנירפש ,רריסק לשיפ םירפא

 האושב ופסנ -- המלש ,שובייל ,(לארשיב .נ) ןמחנ ,שריה

 ןמחנ תנמלא -- לחר ,ןבה ןנחוי : שיגה

 רבעו השרובב דלונ הגייעו השמ ריב ץיבובייל יבצ דוד 'ר

 .הניבוקוב גנולופמיקב בוש היה ונב לשריה .סאיל וירוה םע

 הרובדו היח -- תונב יתשו (לירעפ) השא וירחא ריאשה

 ןרוהנייא ףפויו הילדג :שיגה

 רטכורפ הירא השמ

 ץראב .פנ -- רטכורפ והילא

 קחצי ר"ב רעדיוו רזעילא

 ןרוהנייא בקעי ר"ב קחצי

 רטכורפ היבוט ר"'ב בקעי

 הקבר ותשאו ץיבודיוד ריאמ רזעילא

 ותשאו הירא השמ ץיוואנרעשט

 דירפ ףסוי ר"ב המלש

 ץיבולדנמ קחצי
 רו רו ורובו

 אמא -- לדיירפ ,אבא -- רעלפאק לשיפ םירפא

 לארשי

 עצאר ,לאומש ,הרובד : םידליה

 (הרובד תב הקבר הנראשט)
 ץיבשואב ופסנ םידלי 8

 המלש רלפוק :םשר

 ןויכז

 ה -- ₪ ₪-₪-₪.---- ו
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 ,דודה -- לאפר ןייטשניבור
 באה -- שריה המלש

 ותשא (רשיפ) הרש

 םאה -- םירמ
 הריצ ,שריה המלש ,שילא ,הדירפ : םידליה

 האושב ופסנ

 הנשוש ןייטשניכור :םשר

 םאה -- הכלמ באה -- דוד ץיבונמלז

 לאומש השמ ,הניירב :םידליה

 המלש ץיבונמלז :םשר

 עטנעי האל ותשאו קלופ לארשי ןב לישנא רשא

 לארשיב ורטפנ
 לארשי םנב ותשא לסיז הייח ,סקאס לארשי ןב דוד 'ר

 ץיבשואב ופסנ

 סקאז-רטפא םייח המלש : שיגה

 םהילעבו לָעי ,הכלמ ,לסיז היח :ויתודכנ

 ןמשיפ רזיל הלעב רטפא שריה ר"ב אינעה םירמ
 ץיבשואב .פסנ יול יכדרמ

 ןימינב םנב סקאס :ומשר
 : תדלומה תנגהב ולפנש ל"הצ יללח

 השמ ןב ףסוי םהרבא

 שקומ לע הלע --- חיפר לשומ םהרבא

 תובהלב הפסנו ץוציפב -- יאנכט-- -- לאלצב

 רגרבצריו לאירתכ

 לירפו לידנעמ םחנמ ןב ןימינב

 ס'לרעב לארשי ןב רגרבצריו לואש

 והילדג : םשר

 ץנאג לארשי השמ 'ר תיבל םירטפנה תומשנ ןורכזל
 םוחנ תב םאה -- אשוש ,אבאה -- קיזייא םהרבא ר''ב םייח 'ר

 יכדרמ 'ר תב לזייר (הנושארה) ותשא
 לאירזע השמ ,םוחנ ,קיזייא םהרבא ,ליטאמ ותשאו ףסוי : וידלי

 ויחא -- יכדרמ ףסוי

 השמ םנב ןייטשרומרמ ליצעג :הלעב ,ותוחא --  הרובד

 ץיבשואב ופרשנ םלכ -- םירמו הדלוג : םהיתונב

 < הרובד (וכע תיתדה הצעומה ר"וי) לארשי םחנמ

 ויתונב הרופצו
 : ושיגה
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 לירעפ ותשא ,לעשטיס השרובמ ןמשיפ לואש 'ר
 ץיבשואב ופסנ -- לזיירו ףסוי : םהידלי

 דישת ןויס 'כ הרש ותשאו ,ץיבומולש (הדוהי לאומש) 'ר

 אנאל היח ןמשיפ יכדרמו ,יבצ השמ ,עצנח ,הציג :םידליו

 -- הצילפוטל ורבעש הקברו יבצ השמ הדלי ,טכעה לסיז

 דישת ןויס 'כ ץיבואשב ופסנ

 (רגרבצרו לארשי 'ר תב) הרפש לריצ ותשאו םחנמ לאונמע ינב

 : םישיגמה

 לארשי דוד הלעבו הכלמ הנינפ

 החרפ ותשאו לואש

 תלייא ,לכימ ,ןתיא ,ןורש :םידכנה תשמחו רפוע הלעבו םירמ

 אתא תירקמ העונו

 בומורפ דוד םנתחו םתב

 ןמשיפ-טכה לאומשו היתב ,לשיפ ,םחנמ לאונמע םיחאה

 ותשאו רזייל דוד םהינב ,הדלוג ותשא -- ףסוי םהרבא 'ר

 בייל בקעי ,קלופ לארשי תב הדיירפ

 םהינב הדוהי לאומש ,הכלמ עטנעי ותשא ץיבולדנמ המלש

 לישרה םהינב ,רתסא ותשא (אבסה) ץיבולדנמ בקעי ףסוי

 עזייר ותשאו

 ןמרוי הלעבו ץעגנימ : השיגה

 תב היח ;השרובב 'פנ -- הבישיומ רלסט ךורב זב קחצי 'ר

 לירעפ בקעי הלעב הקבר : םהיתונב ץיבולידנמ לארשי השמ יר

 הלעבו לסיז ; (קילג שריה ןב) קילג םייח הלעבו רתסא ; ושיומ

 לאכימ הלעבו לטיג ; (זיירפ ליטומ ןב) זיירפ לאומש רתלא

 ; 21 תב השרובב .פנ עסיר םירמ לזייר ; (טגיסמ ןירג ריאמ ןב)

 (טגיסמ ןדעטש קחצי ןתח) ךורב םייח םנב

 האושב ופסנ

 ןרהא ר"ב ותשא לסינ ;אבא שובייל 'ר ןב גרבנזור בקעי

 אבס יחא גרבנזור ןמחנ 'ר לש ותדכנ ,שטאקנוממ דלפנייש

 האושהמ בש) רעבע םהרבא ,רתלא יכדרמ :יחא ;שובייל

 ; (לקוי) שיפ בקעי 'ר ןתח קיזייא קחצי ;השרובב רטפנו

 ירוה לש םינוקזה ןב דוד ;הבורטפמ לירעפ ותשא םחורי

 םילש םייח ,בקעי םחנמ ,לדיירפ ,רעבע החדוהי ,ןמחנ : שיגה

 באה -- רגרבצרו דוד ר"'ב לארשי 'ר
 םאה -- דוד לאומש 'ר תב הכלמ תרמ

 הקבר ,רתלא סחניפ ,לארשיב לפנ לואש ,לאכימ :םידליה
 הרובד

 לשיפ רציפש הלעבו םתב ץעגייפ :ושיגה

 טכה םחנמ הלעבו הרפש לריצ יליל

 רגה תיבל אינאמ ותיערו לאומש

 ןומולפ דוד הלעבו האל

 יבא -- לידנמ ץיבולידנמ וו ו הממא

 הדניה :ותשא לארשי םייח :אבסה

 גילעז לדייזו המלש : םהינב

 לידנמ קיציאו לשיפ :אבא יחא

 םהרכא השמ :םשר

 ותשא הנוי עקייח ,סקאל לשריה

 הזייר ,הדירפ ,לידנמ : םהינב

 האושב ופסנ

 לארשיב רטפנ המלש

 םתוחאו םתב :השיגה

 ל"שת בא .נמ ביי .פנ (רנייו) ישורית ךונח :אבא

 ויכשת זומת 'ג .פנ (ץנג תיבל) הקבר : אמא

 בייל םוחנ 'ר תב לזייר לחר אתבס ;ריאמ ףסוי 'ר : אבס

 תפצב כ"ונמ -- ץמנייטש
 םהידלי תעבשו ותשאו אוה -- ץנאג בייל םוחנ 'ר :םיחאה

 האושב ופסנ
 הנושארה םלועה תמחלמב לפנ -- ץנאג סחנפ

 לארשיב .פנ -- רעב םייח
 היתונב שלשו איה האושב ופסנ האל אנרשט :תויחאה

 אבס רפכב ''תד-םש,, ירשת 'ח לארשיב .פנ -- אסוס

 (הקבר תב) לירפ לחר :השיגה

 ותשא איכעמ אמיס ,רטפא בייל השמ 'ר

 םהיתוגב הנידו לחר ,הרובד ,רוכבה םנב -- ללדייז

 ד"יה דקומה לע ולע םלוכ

 םייח המלש םקאס : שיגה

 עווישיומ רטכורפ תיבל הכרב ותשא ,זנג לישנא רשא 'ר

 םהידלי תעבראו םה ץיבשואב ופסנ

 ותשא הוחו זנג דוד :םהינב

 םהידלי תעבראו םה ץיבשואב ופסנ

 לארשיל התלע) וקייל םתב -- בייל בקעי ,ןיתלדמ זנג יכדרמ
 (האושב התפסנו הדריו
 ותשא האלו רוכבה המלש

 דודו לישנא רשא : םהינבו הכוט ותשאו םנב םהרבא : ושיגה

 אתבס -- ץנג תיבל) הדלוג היח ,רלדא קחצי :אבס

 הכלמו לסיר ,ליטנוי ,םייח ,לדיא :םהידליו
 (רגרבצרו תיבל) רתסא ותשא ,רלדא לדייז : םידודה

 קחצי ,בקעי ,לירב ,ידלוג ,הינה ,לדיירפ :םהידלי

 ד"יה ץיבשואב ופסנ םלוכ

 ץיבונמלז קחציו דוד : םישיגמ



 רפס

. 

 1938 תבט ח''ר .פנ ,אבא -- ץיבונמלז םהרבא 'ר

 אמא -- (רלדא תיבל) עגייפ

 הפסנ םשו אניירקואל השרוג םייח ,ידלוג הכרה םתב

 ץיבשואב ופסנ התבו אמא

 (רנשיק רעד) רטכורפ ןימינב :אבא

 (סכופ תיבל) לחר :אמא
 (לדאנ) טמירפ :אתבסה

 ץיבשואב ופסנ

 רטכורפ בקעי ,ץיבונמלז הרש : םישיגמה
 ויו ו -=-- --7-.--.. 

 (ץיבונמלז) רתסא ותשא ,רשיפ ךורב :םידודה
 ץיבשואב ופסנ ,ידוא ,דוד :םהידלי

 האושב ופסנ םהידלי תשלשו האל ותשאו רטכורפ שריה

 ץיבונמלז הרש : השיגה
 וורו... 0-2

 אמא -- רלדא עלייב ;אבא -- ךוה רדנס ןב בייל הירא

 ץיבשואב ופסנ

 ריעצ ליגב ותמ ןויצנבו לידנמ םיחאה

 הדיחיה םתב ךוה האל לחר :השיגה

 5 השרוב ןורכז

 אמא -- רלדא האל |; אבא -- ךוה ףסוי רזייל ר"ב םהרבא

 לחר הנח ,לירפ ,הטוי :תויחאה .לשריהו קחצי השמ :םיחאה

 ריעצ ליגב םמלועל וכלה -- יצנימו

 (הירטסואב הדובע הנחמ ילוצינמ) ךוה ןימינב : שיגה
 .-=-=--========היווחה-->=====ההקיה == יוהי

 תחפשמל ןורכז

 ףסוי תב ותשא רגרבצרוו הטיא ,ץעמייטש השמ ןב םהרבא

 השמ ,ח"ת םנב דוד יכדרמ

 רגרבצרו לאירתכ :םשר

 : הלא תומש ומשרנ "םשו די,ב

 םחנמו הסוס ,והילא השמ ,אנוח רתלא ,לידנמ םחנמ קלופ

 לידנעמ ן

 רטסיילק םייח השמ 'ר רכזל

 רובצ שיאו ח'תו דמולמ ,תולעמה םדא

 םינב יכושח -- לסיז ותשא
 ורכז ךורב

 ןייטש והילדג ,ןרוהנייא ףסוי ,ץיבונועמש םולש : שיגה
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 תומודק תוחפשמ

 (רתסא) ייהחפשמו החפשמ םישענו םירכזנ,

 'ר ארקנ ומש לע) המלש :וינב (ןושארה) ץמייטש ריאמ

 לארשי ןב .לידנמ ,לארשי ,ךורב : המלש ינב (דעירפ המלש

 ויחא) לידנמ :הלעב ,הרש :המלש תב ;בייל לואשו רואמ
 םש ,תבו ןב לידנמו הרשל .(יכדהמ ינב ץמייטש ריאמ אוה

 ; (הקנקירמאה תיב לש וילעב היה אוה) ץמייטש לארשי ןבה

 .(ס'הוח-עקע המלש 'ר לש ומא םא התיה איה) הקבר תבה םש

 שמש היהש) רלדנסה רטלו קחצי לש ובס היה הז המלש 'ר

 םיצע בטוח רתלו ךונייה 'ר ינשה ונב (ןוילעה תסנכה תיבב

 ; טחושה ריאמ 'ר לש ודכנ רתלו השמ הדוהי :םהיבאו היה

 חאה .השמ הדוהי לש ומא איה ,עצנה המשו תב ריאמל

 .עפיר תור לש הלעב דמלמה רתלו שריה 'ר אוה ישילשה

 : וינב .לוסעש ינפלש 'יטשניקלו,,ב ויסכנ -- ץמייטש בקעי

 ףפוי 'ר לש ותיב תוונו ליח תשא לדייא ותבו לירעב ,רעזול

 יבא) רעזיטיב השמ ,ןיבור פחניפ :וינתח רתי .רגרבצרו יכדרמ

 הנר'צו לארשי ינב .לארשי ונב ץמייטש ריאמ .(דעירפ לפוי

 רדנעליינ ףלאוו .רגרבצרו השמו רעזייל הנוח :וינתחו לכימ

 לדוי .לאיזרו לאוי :וינב .רודאוורטניאמ (לאיזר םייח ןב)

 תודש לע ריהצהש ינפמ רפכה עצמאבו םויה םצעב חצרנ

 ס"היב .חצרב ןובשחה תא ולסיחש ןירערעמ ומקו ולש םהש

 לידיירפ לש כי"'חאו) ץמייטש רעזול לש ותולעבב סאג סייברמ

 ושוכר תא וזבזבבו ףעיסוממ ףלאוו ובורקל היה ךייש (ותב

 ,שריה םוחנ) גארפמ ס'דעירפה לש םאצומ .ונממ רעזול והנק

 .(שרומרמב דעירפ תוחפשמ וצופנ םהמו המלש ונב ,לפוי : ונב

 .סעבאב רעד לקנעי לש ונב היה הנחתהמ קלופ רודגיבא

 ינש -- הנחתה לצאש (סדרפ) "דאס, לעב רעטפורפ השמ

 יילאו רעזייל הנוח .רלדניירק רואמו רריפאק לשיפ :ול םינתח

 גרכנזור שובייל .הלהקה ןמאנו ק"הח שיא ,םוחנ ינב ויה םיחא

 םייחו בקעי :וינב .ול ויה "םיצנסיל,, השלשו היצניפורפה לעב

 -נאה,,ה יבשות .רגרעבצרו דעירפ לפוי :וינתח .ואביצמ רעב

 גרהנ) םייל בקעי ,שלזיימ (תידוהי ותשא) רעב לארשי : "ליד

 .ויבא ירחא הנש יצח רעצמ תמ רטינסה רעזייל ונב (הנואתב

 ןב ,סעקלופ רעד םולש ונבו אנהכ 'ילדג .ןאפשנירג ילתפנ

 לקוי .(ןייטשנבא םייח לש ונתח) יכדרמ ףסויו הילדג םולש

 שריה םהרבא) ןרהא ןויצנב 'ר ןב .ויה םיחא ןויצ ןב 'רו שיפ

 ץיבובייל 'ילא ןתנ ןויצ ןב לש ונתח (ל"שזב היה ונתח הטאר

 .(התיה דסחו הקדצ תשא הצויליפ ותשא)

 -- ותשא) השרובמ ארזע ןתח רעב םייל :הניטניפה ירג

 בייל םוחנ לש ותב --- לזייר ותשא) ץנאג ריאמ ףפוי ונב (היח

 : וינב ,ליפא לארשי 'ר .(תפצב הבוט הבישב ורטפנ םהינש --

 לפוי .(וועמש ונבו עלייק ותשא ש"ריו ח"ת) ןלבה ךלמילא

 .(השרובב תונבל ןושארה רדחה לש ודסיימ התיה לטיג ותשא)

 מ"ק ינשכ ,"הדעפער,ב ויבא תיב תא שרי ,לשיפ קחצי

 לזייר ,לגופ םייל 'ר תשא הקבר :םהיתונב .החרזמ השרובמ

 ףפוי םהרבא ןייטשלדייא םשב דחא .רדנליינ לאיזר לש ותשא

 ; לודג תוחפ אל ןלכא םגו לודג ח''ת ,םולש :ונב ; ץוחה ןמ אב

 יכררמ ;ול וקיפסה אלו תורדק יתשב הגילממ ול וניכה םעפ

 .(רענדאב) ןתבחה ןמלז טחושה רעזייל 'ר ונתח .ינשה .ונב --

 שאר ש/לאוי לידנמ יבא אוה ,לאוי ףסוי םהרבא ןב לקטעי

 ,ףעיסיוממ םייח : וינב ,ףסוי םהרבא ...ןורחאהו -- םינרבקה

 עשטנח עמולב :ויתונב ;ריאמ אדויו ביקשטיב בשות לשריח

 היהש ,ומש לע ארקנ ש'השמ ףלאוו) ץנאג השמ לש ותשא)

 אבאמ תוחא ,הקבר לש המא ,היתב ותב חקול ר"וזמ ונתח

 השמ ינב .טחושה לידנמ ילתפנ תשא ,עגייפ היח ;(ש"הוכ לש

 היתב :ויתונב ,ףפוי םהרכאו לאקסה ,יכדרמ ,לישנא ,ץנאג

 הליג אוה -- (ושטאגופ) השמ :וינב ,סרעזייל לאומש .הרובדו

 יפל) ,ריאמ אדויל הרכמו הניטניפה תוניעמ תא ויבא תזוחאב

 לסיז היח לש היבא :הינש הסריג יפל םלוא ,(תחא הסריג

 דעב ריאמ עדיאל םרכמו -- "םיצומח,,ה תוניעמה תא הליג

 .'םירא/רשפ,,(ה -- סרעזייל המלשו סרעזייל לקנעי .הטורפ הוש

 שריה ,ןייטש רעב בייל המלש .ונב המלשו ונתח אדוי היכוט

 ןתוח) ןייטש בייל אדוי (לידנמ השמ ןתוח היה) סםרעב בייל

 .(לפויו יכדרמ ,לאקזח וינב) הילדג (ר"וזב הטאר יבצ םהרכא

 ונתוח -- רעטפא לארשי ,לאוי לש ונתח היה דמלמה לשריה

 :וינב .לאירזע ןב ,סעקע לאומש השמ .שריה םייח לאירזע לש

 .לאירזעו (לטיג רתטא ותשא) לקנעי ,ליוולעוו

 לאירזע ונב (עקע ותשא שיע) ש'עקע לאומש תחפשמ

 םלח בקעי הדש שיא ונב בקעי .לארשיל הלע םייח ונבש
 היהש םויהד ךורב רפכ םוקמב -- לארשיב השרוב רפפ םיקהל

 בשיתהו בקעי הדשל רבע ותלחות הבזכנשמו השרובל דעוימ

 יחרזמה ינגראממ בקעי היה השרובב .ןוגראה רבחכ עקרקה לע

 םא ,השרוב יאצוי תא ץירמהלמ קספ אל תורכזאב .הירבחמו

 ארקייש בשומ םיקהל ,םרפכ רכז תא חיצנהל תמאב םיצור
 .השרוב םשב

 ולע וינב ינש (ותשא םש) סםענאל שריה םייח ויחא

 ופסכבש ובשחב דרי לאירזע ,לאירזעו ליוולעוו לארשיל

 וידיבעמ םירטכורפה לע ורשעב אוה הלוע ילארשיצראה

 .רבעשל

 לאומש לש ותוחא התיה ושטאגופ לאומש לש ותשא

 .ם'טקמ

 ,ולש ביתכב קפסה סנכנ ,ירוא בקעי 'ר הז ח"ת לש ומשב

 ; לאלצב לש ויבא םשכ -- ירוא :ארקמב ול תורוצ שולשש

 .וירובג ינשו דודל ןהכ -- הריע ;י"הדב ןימינב ינבמ -- יריע

 לארשי ילודג הברהש ינפמ רקיע הנושארה הרוצהש ,אלא
 .קסלרטסמ ירוא 'ר :ןוגכ ,וב םיארקנ

 ןורשכש רשכומ לוחב שריה המלש :דאנעג ליסוי תחפשמ

 ,ויחא לי'רתלא ,עדיירפ לטיג עטנעי ,בייל השמ .ול איצממ

 םידליה תרשעמ תרכוז לארשיב םתב) אטאלז ותשא ; רלדנס
 .בקעי רעויילו בייל השמ ,קחצי דוד השלשה תומש תא קר

 לחר םשב תוחא אטאלזל .דמלמ בקעי אוה ישילשה םהיחא

 .אטאלזל גרוח חא -- ןתבחה לשריה (ילישנא הלעב)

 המלש ,(ותשא םש) פעטיא לקנעי :וינב -- ןייטש רעזייל

 םעד שריה) לסיז היח םתוחא (לדיאו המלש :וינב) סרעזייל

 .(ם'ניגנאל
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 ,(ותבכרמ רדרדהב הנואתב גרהנ) ץמייטש בקעי תחפשמ
 היח ויתונבו לאירתכ ונבו לידייח ותשאו רעזול :ותבו וינב
 חקיפ םדא ,לירעב תשא לדיירפ (ל'דוד 'ר תשא תינברה) הרש

 בקעי לש ינשה ןבה לירעב (ויקסעב חלצי אל לבא חמ ףירחו

 ,בקעי :םהינבו רגרבצריו יכדרמ ףסוי 'ר תשא ,ותב לדייאו

 לכל ודי חלש םוי לכ םילהת רמג ,טושפ ידוהי .לאיחי ,לשריה
 .םיצעה רחסב ישוקב חילצהו רחסמ

 ,הסיר חרש -- םהינב .חהציג ותשא .קלופ (והי)תתמ

 .םיילו השמ ,הזייר

 הגנימ ותוחא ונב לדייז ,ותשא הצנירפש -- רלדא המלש

 .(האושב התפסנ הנורחאה)

 ,טחושה חילדג 'ר : וינב ,ץמייטש םייח םהרבא 'ר תחפשמ

 לאוש תשא -- ענראשט ,גרבפייו ליפוי תשא -- םירמ :ויתונב

 .ושיומ רעלטרעב ןמטיל תשא ותבו סחנפ אוה ונבש ,קלופ בייל

 -- לדיירפ : הילדג לש ויתונב .הרובד היח ותשאמ סחנפ ונב

 ,(ש"הוכ םא -- לחר) ליכאר ,הטנזמ טחושה ליפא לארשי תשא

 םירפאו והילדג -- ליכארו ףלוו לש םהינב) ןייטש ףלוו תשא

 תונב .הרשו הנח הרובד היח ,הצנירפש :םהיתונב ; לשיפ

 דוע .ןתסירעב ןדועב ןמלועל וכלה הנורחאב ודלונש תומואת

 הילדג תונב .(המש הקבר ,הנושארה ותשאמ ףלוול הלודג תב
 ,עסאס ,עביוט עצייר :הנושארה תוחא המולב הינשה ותשאמ

 .טחושה םייח םהרבא אוה חאה ,הטיימו הנח ,עגייפ ,הרובד היח

 הצנירפש ותשאו עוושיו רטנואמ ץנאג לשיפ םירפא 'רל

 ,הרובד היח :תונב שלש םהלו שריה קיזייא תב ליכאר

 וז רחא וזב אשנ תונושארה יתש ,לדניירבו עמולב
 ,רגרבצרו ריאמ לסוי 'רל האשינ תישילשהו טחושה הילדג
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 ,םירפס רחוס ץנאג ליטנוי :םה וינב ינש .השיורטנואמ יברה
 וקיסכמל ורגיה וינב) םיצע רחוס סאסגרבמ ץנאג בייל בוחנ
 ויחא ,הגראשטו הדוהי ןייטש ףלוו 'ר ירוה .(בר רשוע ורישעהו
 דמלמה האומש 'ר תשא הרובד -- ותוחאו ,טגיסמ לידנמ 'ר --
 .ושיומ

 השמ /רו ץמייטש םייל לאוש 'ר : הבישיוב ףלוו תוחפשמ

 ינפ,מ םהיתוחפשמו םה ,םהינש "ריופאק,, הנוכמה) ןייטש
 ץראל ולע לשיפ םירפאו םייח םהרבא םינתוחמה .(ויה "ריעה

 ףסוי תשא םירמל .תפצב םהינשל ףתושמ תיב ונקו לארשי

 שאר גרבסייו סחנפ 'ר אוה ןב ,םייח םהרבא תב גרכפייוו
 ריאמ 'ר אוה סחנפ 'ר לש ודכנ .ותעשב השרוב ק"קד הלהקה

 לש ונב ןרהאו ,יראב ברה :וינתחו .ץינ'זיו דיסח ח'ת ,דיגמ

 האשנ -- ליווייפ הלעבו הקבר היח איה -- תבו .השרובמ ברה
 .םיכוראה התונמלא ימיב התחפשמ לועב

 שארו יבר ,טחוש ,ןייד ,דמלמ :הכותמ האיצוהש החפשמ
 אב םשל) הינלופ ךרד אבש ,קחצי 'ר אוה -- ןיידה .להקה
 יברה ותוא הנימ ,ןמדלו ברה םע תקולחמה תעבו (הינמרגמ

 יפל -- דמלמכ שמיש םדוקמ) ןיידל ץינ'זיומ לידנמ םחנמ 'ר
 .השרובל לדנאהה ךרד עיגה אוה .(סאסגרב לש הבר לש ותודע

 -רעטנואמ ץנאג לשיפ םירפא 'ר לש ותוחא התיה הינשה ותשא
 ,ריאמ ףסוי 'ר היה ןיידה לש םינבה דחא .םיסכנ ריתע ,השיוו

 םירפא לש ותב לידניירב תא חשאל אשנש ריאמ לסוי 'ר אוה

 .(רמיחטרו אטיימ תינברה םא המולב לש התוחא) .לשיפ
 ומש ארקייו יברל םש "והוריתכה,, השיוורעטנואל רבעשמ

 .הלודגה ותונחמ הבחרב סנרפתיו השיוורעטנואמ יברה לארשיב





 םיירבע תורפס תורוקמ

 םיזעול םייתורפס תורוקמ

 רפסבש םינינעה ןכות
 םתאבה רדס יפל

 "שורמראמ אשראב,, תבצמ
 האושה ףתרמ תספרמב תבצומה
 םילשורי "ןויצ רה.,בש





 השרוב ןורכז רפס

 םיירבע תורוקמ

 תרוגמ,,מ ולידבהל) ''רואמה תרונמ,, םסרופמה ורפס ; בהובא קחצי לע 10--709 תירבע .צנא

 .("'שטייט ירבע,, םגרותמו תירבע בותכ ,שרדמ תגרד -- ןושארל -- הוקנלא לארשיל "רואמה

 ייחינוליפנרטב תודהיה תורוק,,ל ; שרומרמ ךלפ לע שדוק תובצמ הדוהי לאיתוקי דלאוונירג

 'ונמזו ךיישרהמ, .1945 קרוי וינ ,'ןראגנואזי א ןכעל שידיא ראי טנזיוט, ;קרוי וינ ,ב"יישת

 תורוק,, ,"ת"'וש ,ונמזו קיש ם"רהמ,, שרומרמו הינוליסנרט לע םיקרפ .דועו י'םינושארל ןורכז,

 ."תודיסחה

 .138 'מע ,יי'םינושארה בלצה יעפמ ימיב םידוחיה תדידנ, :ה קלח -- רפש ץרג

 .אניוומ קחצי 'רל .ל"נה ןינעב ג'ייק 'יס ,א יעורז רוא,

 .197 ימע 'ז קלח ,יישיריאה תורפס לע, .ךליאו 126 'ה /'םלוע םע ימי ירבד,, ןועמש בונבוד

 .(5 'מע ,א"פ ,א"ח)
 .םףסרכב ושענש תוניבגה לע ז"טק 'יס ,ד"וי ת"וש ,דלונירג םרמע ןב השמ

 .("ללוכ,,ב תואישנה לע תקולחמ) 129 ,278 'מע ,קבאט הדוהי המלש' רל יייש רךרט,
 .א.ת .ןמוינ תאצוה בקעי .ע .הל /'םחלה תודלות,,

 .סיירת ,טגיסב ספדנ ,רוחב והילא ירל י'רשבמ ילגר לע תוחגה,, ,קיטשרעה אריעז רזעילא

 .(טחושהמ תושרדנה תודמה לע) ןומימ ןהכה .ל .י תכירעב ,ךיישת ,טיישטבה רפס

 ןיציברה ןויצמולש לע) 30 'סמ ןושחרמ ז ,סיראפ "יחרזמ,ה ןועובש ,''געוו רעזנוא,
 .(השרובב

 .וייכשת 'ורי (1781-ב ינשה ףסוי רסיקה תדוקפב םידוהיל םש תריחב לע) 33 'מע -- יבהז .צ

 ("לצרה דע רפוס ם"תחהמ,,)
 (דועו השיורביוא) השרובמ ןיידה ,בילטוג בקעי יכדרמ םייח 'רל םיכרכ ינש ,יי'בקעי לגי,,

 .ץלוקשימו ,ילוואזירב בר כ''חא

 .'חרפ רמתפ קידצ,  ,ויכשת ןושח י "הפצה,,ב ורמאמב ןירוא ריאמ
 .טיייר ד"וי ,קיש םירהמ ת"וש

 םייח חרוא עי'ש .םישרדמהו ילבבו 8 : תידומלת תורפט .םיבותכו םיאיכנ ,הרות
 .'םשובה תוגורע, ,רזעה ןבאו

 .ןרוהנייא םייח םהרבא 'רל ''חלועה יצע,ו תיבה תכרבו,

 .םיתפרכו שרומרמ ,הינוליסנרט ,הינמור ,הירגנוה-ורטסוא : םיכרעה ,תירבע הידפולקיצנא
 .(ויטשת ,ילא בתכמב) הקירמא .נואב הפוריא חרזמ תודהיל הצרמו החמומ ,רצינ'זיו .מ .פורפ

 .י'שת .ורי ,רבחמה .צוהב ךרוכ רשא תאמ ,יאנילג תלהק,,

 .1968 .א.ת ,שיפקאטש רוד תכירעב ./'ןילופב ידוהיה ןכרוחה,, "בוקטסורח רפס,
 .זיישת .א.ת ןמנייל .צוה ,לאפר קחצי ''תודיפחה רפסו,

 .א'כשת ,יולה .דוד לארשיל ''שילאק ידוהי תודלות,
 .ץיבונר'צ הלינאב ,רכרב .י תאמ (םישנ לצא תורעשה תאישנ לע) "הרעש המחלמ בישמו
 .1960 ,.א.ת הנבי ,ילאומש םירפא ,ישדחה ןמזב ונמע תודלות,,
 .ז"ישת ,קרוי וינ ,לקיב .ש תכירעב ,ייאמולוק סקנפ,  ,'יאמולוק תלהקל ןורכזה רפס,
 .טייכשת .א.ת ,ץיבוקשומ ציי ידיב ךורע (סלבוזו) /יהבוקסור ישודקו,
 .חייישת .ורי ,ייבשת, .צוה ,םחנמ ןב ילתפנ תאמ ,יהירגנוהב לארשי תורפפמ,
 .ייטגיסב םינבר תלשלש,,

 .םחנמ ןב ילתפנ רידהה -- לאיחי הדוהי קחצי 'רל ''םירתס תלגמ,
 .1959 .א.ת ,זרא הדוהי ךרועה .1959 .א.ת .ורי .7 ךרכ /יפורדוטפרק, - י'תויולג לש .קיצנא,,
 ."הינמור .קיצנא,, .לגיפש הדוהי תאמ ,/ראווגנוא, -- לארשיב תוהמאו םירעו
 .דיילשת ,ןיבור ףסוי תכירעב ,ןוגראה .צוה ,/'זלעב ןורכז רפס,,
 .אקניפסמ סייוו קיזייא קחצי 'רל ''םיבתכמו תורהזא רפס,,
 .רמהדלוג בתכ ,ץיבונר'צ, -- "תוהמאו םירע,

 .ןומיימ ןהכה .ל .י ברה תכירעב ,/יהאמה ירש,
 .גייפרת ןילרב ,יריבד-הירומ, .צוה ,(תומשה לע) "בויבט .ח .י יבתכ,
 .ץיבוקשומ דוד 'רל "בהז ילילג,, ,"רשבמ ילגר,,

 .רבונאה עטנ ןתנ 'רל 'ןויה טיט,
 .ולסאל-דניו ידליס .רד ידיב בותכ ,םוקמה תודלותב רפסמ םיטרפ םע סיפדת -- 'השרוב,
 .1953 ,ףסוי רלק -- י'הירגנוהמ םישוריג,
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 .רגניטספ בקעי -- "הינמור תוצראל םימיח ירבר,

 .1960 .ורי .ץ"כ בקעי -- שדחה ןמזה תליחתבו םיניבהי מיב םהינכשל םידוהיה סחי,,

 .ד"פרת ,קרוי וינ ,(רעייפ) םהרבא ןורכז -- ""הירגנוהב תודיפחה תורוק,,

 .ג"י תירבע .קיצנא ,'הינונפ קמע תוינומדק,

 .השרוב תלהקל יולמיש ק"קד ד"בא ,ךיירנרא ןמלז המלש 'ר לש ובתכמ

 .םילשורי ןקוש ,זולאו ולא, -- ןונגע .י .ש

 .השרובמ "הירלצנק,,ה ןויכראמ םיכמסמו תודועת לע תומתוח

 :םיתפרכב תודהיה םע העגמו הירגנוה תודהיל םיעגונה םירבד ,תיזעולה תורפסהמ
 1כוש 0050006016 00ז 1006 מ 8 /16 65 עב וג( 16 65 156, טסת 858

 (951611616116ז, 208% 1.

 תו [1006מ זמ (000מלז8 ( םטזש6ת]גתה ) , טסת 66ת 361%6%66מ 2.6166ת זפ ?וגז

 (2026ב/ 16, טס 13 1201128, \(גסמ 9.

 תא ,]06ה]ז006 זמ[ מקסזת ( ]וג06תהפוזה11410ת ג.4.) , טסמ 101הוגפ

 תו 0501616 0051001005 טס 110180 113ת186ם, סמ 5.

 12% 10ז1]0560-[ודט6זס- דת | ]06ת6!5וגשזה ]0 סמ 1 ( (כ1ז6]גת ץסת

. (1883 

 16 [06מ 065 016 0-9 טסת 11. 16זתוהתת, 2ו0נ03208% 3

 כוש 1056 ות ו 0 1 ה זמ (/תפ0זמ) 1848, צסמ

 13 356א0וש 1.8231, (דץ6.

 זו קסזמ דת 96008 קזש6ה, טסתב 110/30 0 נ 1786 \16061-
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 תושסזותש דוח 20208: 67 126061128ם06] תוג( ₪601 הו10ת16ת, ₪681106ת (26-

 ז6ת%6, 16 1905. ,,['זסקותה(1סתפז66 0, טסמ 610 0.

 - ?סקותסווסתפז60  [₪ז 116ו20 קוזה וס מש -- הוג[ת6סטתש, 022
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 (?תפשזמ דעת]6ז 20706 1 תסז6פ6 תמה ]050[ 11, טסמ ]התת [זסמסמ 2
.11 

 זז עת06ת עתה 21006מ קוז (20:0תו6[00 00ז ]06ה ות 0100[ ות לקזז

 ,916008-07 070107016, טסמ 7. 2. \/ 3650.

 106 סדק 0 10602160 זח 1,006 טסמ 2008 .]00768, 1101% התר-

 תו6ץה101 !וגז ₪16 ,,11תשהז15616 ]10650816 , 11678115668606מ 6606.מת 1

 תו דיסוזסת2ו0א6 06ז .[006מ ות (?חפסזמ) טסת 1כז. 0. [267מ5061ת ( 3וגתוגתמ-

 ג ס116וגתתפכוג6ם ) , 276818ו:'; 0, |

 תש ת ₪ 067 | 1000-1056 00- 10 5607072076, טסת

 \\ בש6ת56] (תנת "626 067 ]ט66ת טתה 1ז6טת0 1תעסע 6720(1,1טת) תו
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 םירקיה השרוב ינבמ השלש לש םתריטפ רבדב הדירחמה העידיה ינתעיגה רפסה תמיתח םע
 .תע אלל

 היגלכב .פנ קלופ לישנא 'ר תב הצנירפש ,(ץיבופופ) יקחצי םייח ,גרכנזור בקטעי רב ןמחנ

 .ויה רשוי ישנאו ש"רי ,הרות ינב לש תודבוכמ תוחפשמ יאצוי תבהו םינבה ,םתשלש

 ,ותעפוהל םתמורת תא םירהל ושקבתנשכו ויה רפסה ינמאנמ הצנירפש תרמו םייח 'ר ,ןמחנ 'ר

 תורודהו םהיאצאצ וארקי .וארקל וכז אלש ונל רצו לבח ,דאמ לבח .ונובשח לע הוריבעהו וזרדזה

 .םיבוטה םהישעמו םירקיה םהיתובא לש םתינבת תומד תא ואריו וב ונייעי ,םהירחא םיאבה

 | - 7 .ךורב םרכז יהי
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 םינינעה ןכות

 םירבד תישאר

 תישענ איה -- םישוע אל הירוטסיה

 הירגנוה ידוהי תומדקמ תצקמ

 םיבער שפנ (וחמישו) וכמסש םיכמסמ

 השרוב רובע "ךרעה תודימ,, תשמח יוליג

 התעידימ אלש הילשומ תא הפילחמ השרוב

 םיקלח רשע םינשב הנש םישימחו םייתאמ
 םינושארה (לכ)ל ןורכז ןיא

 המצע תוכזב תמסרפתמ השרוב

 "עבש ראב,, התכינח תא הריסה השרוב
 םיעייסמל הדות ישחר

 השרוב אשמ

 השרוב לש התישאר

 אוכמ

 אוכמה

 השרוב

 האושה תפמב תחכשנ הנפ

 רפסה לש ותדיל (תולבח) ילבח
 תונושארה םינשב בתוכה רשקש דפסה ירבד

 הרכזאה םויב
 ורבעש םינשב תורכזאב ורמאנש םידפסה
 (דפסה ירבד ךותמ) תוישרפ שלש ןיב תורחת
 רפסה תביתכל דודיע יבתכ ךותמ םיעטק
 םטוקיל ילבחו תונורכז יעטק

 אובמל
 תוכשמנ תוריזגה
 השרובל ועיגה 'תורזג,,ה לכ אל

 החונמ ילב החנה

 םינושאר תירב רוכז
 הנועכ -- עמוש
 שלושמו יונשו בותכ
 ונתנ השרובלו ונלטנ השרובמ
 רפסה בתכנ המ םשל

 ותלעותו רפסה לש ותילכת

 !? השרוב איה תאזה

 לוזלזה ינמיס תישאר

 ירגנוה-ורטסואה בחרמב
 הנכש םוקמו השרוב

 הפמב השרוב םוקמ
 התבש םוקמו השרוב לש המש

 ישאו לש חרזמ דצמ השרוב לש הזכרמ

 השרוב לש הבלו הזכרמ
 השרוב לש הבל

 השרוב תובוחר
 ןימלעה יתב תשלש
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 שדחה םייחה תיב

 ישילשה דעומ תיב

 השרוב לש "לילג,,ה

 השרובל םיטלמנ םיוגה ברח יטילפ

 החונמה לא אב םידודנ יעגי

 ךלפל םידוהיה תדידנ הלהנתה םיכרד העבראב
 שרומאראמ

 תידוהיה השרוב לש הליג

 "השרוב,, םשה

 השרוב לע רבוע יגולואיג ןדיע
 השרוב תא ותביתב דקפ חנ

 םימשל תומלוס ביצנ סורטיפה לע

 אובל דיתעל תיחדנ לא תיב םלוס

 טיישעבה לש ונג רמושה םינבא רדג

 "הסורטיק,,ב גלפ

 התומדקו המוקמ ,השרוב

 םיטפרקה רעשב הרייעה לש התכישמ חכו הפונ

 השרוב ידוהי לש דונ יכרד

 הבוט תונכש

 השרובב היהת םרט דוע -- םידוהיה תאנשו

 ידוהיה לש ותונוילע

  םהינכש םייוגהו..
 המק תידוהיה השרוב

 השרובב ןושארה ידוהיה אב ןכיהמו יתמיא

 השולשה תדגא

 השרובב -- הירטסוא רסיק

 ךלמ -- םהרבאו ,ןילופ ךלמ -- ירפכה םהרבא

 | וארוקוטש
 "= ןושארה םייח םהרבא

 (ינשה) המולב לש הרופס יפל
 תובשיתה

 םימ ודמעי םירה לע
 היתב תא הנוב השרוב

 השרוב לש הרוורפ -- הניטניפה

 השרובב םילחנהו תורהנה

 םידוהיה תבשחמ תא םירמ -- םרה סורטיקה

 םידוהיה יתפש לעש תופשה שלש

 השרובב ןושל רקח

 בהזה דעב םתוחה -- עימקה

 בוטטה םתכה הנשיו .בהזה םעויו ןתי ימ

 בהזמ םידמחנ -- ףלק לע תובותכ תוריעז תויתוא

 בר זפמו

 חישמהו יברה

 חישמה תאיבב הנומאה תא חידקמ םידיסח להק

 , | חישמה-יברה

 "'חמצ,, אוה "םחנמ,, אוה

 סאסגרבמ ברה לש זוע בתכמ

 תיחשהל דע הלוע םידיסחה תתח

3 
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 104 | השרובב הרבע הז שרדמ תיב ךרד -- תונויצה ותיכו יברה
 טיישעבה לש ונג

 השרובב ם"ירומדא תרקוה
 ם"ירומדא רוקיב

 השרוב דע בושטידיזמ
 םיר"ומדא תורצחל םירהונ השרובמ

 השרוב תודיסח
 יברה לש ומשב גזמתנ רפכה םש

 לרתלא 'ר לש קותמה "ומולח,,
 הל האנ יברהו יברל האנ השרוב

 (ג"נרת) 1893 השרובמ ר"ומדאה תחפשמ
 יברה לש ותיב

 םתחנ שוטרוב לש רטסיולקה לרוג

 לרתלא 'ר לש ויתודלותמ

 הפיגמה רוצעל הלוגס

 רגה-לידנמ-םחנמ-רתלא ברה

 יישאלאס,,ה

 שאלאסב הנורחא שדוק תבהל

 יברה תיבב םיתפומו תותוא
 הוונעה אל לבא --- יברה תיבב וארנ םיינעה

 םעה יפבש -- השרובמ יברה "יתפומ,,מ

 םיקחש תעקוב הלפת

 אריי ימ גאש הירא

 ינש תפומ
 "םירדחה תמחלמו,, יברה
 םילגלג לבק יברה

 יברה לש "ותרות,

 תולשוש דוחיא
 תור"ומדאב תור"ומדא ףילחמ יברה

 | הנותנ תושרהו יופצ לכה

 יברה תיבל םיכיראת

 השרוב לע שרפנ יר"ומדאה דוצמה

 השרוב לש התוהמ תודיסחה

 אבא יכזמ ארב
 שמוחמ רתוי "זבזבמ,, רתלא 'ר

 הנושארה השרדה

 ל''ר ,ינויצ הזו ינויצ הז

 תסנכ יתב רשע םינש

 השרובב תסנכה יתב
 שמשה םע ןוילעהו ןותחתה תסנכה תיב

 'ןותחת,, תסנכה תיב

 | ןוילעה תסנכה תיב

 ןוילעה תסנכה תיבב םיללפתמה

 תישמשהו שמשה

 ןוילעה תסנכה תיב ירוחאמ
 םימכח ידימלת ולא -- "וערת לא יאיבנלו ,

 "םייח ץע,, תסנכה תיב
 "םייח ץע,, תסנכה תיב תודלות הלאו

 לארשי ץראל הלוע ןושארה גרבנזור בקעי 'ר

 ויבא תרוסמב ךישממ ינשה גרבנזור בקעי 'ר

 ? המ םוש לע "םייח ץע,

 "ןורחאה,, תסנכה תיב
 השרובב יבושטידיזה זיולקה

 194 ולש יירדח,,ה תפירש לע ללפתמ דימלת 71

 14 הרות תחמשב תותילטה תטיבע 72

 14 (לוש עטלא יד) ןשיה תסנכה תיב 3

 15 בדנתמה 3

 15 ייזמא,, םירמואש אלא םינומא רמוש ארקת לא 3

 106 רחשה תוכרב תא ארי וניא ףלוו 3

 16 השרובבש תואווקמה 34

 107 השרובב "ןיקולה ןה ולאו, 4

 107 ונבל ביאכמו אבא תא הקלמ אטאטמה 5
 לש וצחרמב םיעגנ תוארמ וא (למיזעב) אטאטמ,,ה 75

 107 ךלמילא יבר 16
76 
 םידעומו תותבש דד

 19 ןוילעה תסנכה תיבב תבש דד

 110 םידעומו תותבש דד

 11 םידמלמה לש תבשה דד

 11 םירוחבה לש םתבש 8

 11 תונבה לש ןתבש 9

 12 םילמעה לש םתבש 99

 12 רלדנסה לש ותבש 00

 112 טייחה הילא לש ותבש 1

 112 לרימ לש התבש 41

 133 םידיגנה לש םתבש 7
 3|1 בקעי לארשי לש תבש 5
 13 לידנייש 66
 13 ינירעטארד,ה לש התבש 88
 13 המלש לש תבשה 19
 114 קישט-לאופר לש תבש 99
 114 ןלבה ילשריה לש ותבש 90

 14 סעטיא-לקנעי לש ותבש 1
 114 ןייטשניבור ילערעב לש ותבש 1

 115 הבר אנעשוהל 91

 15 | הבר אנעשוה ליל 933

 16 תושעל אילפמ בלולה 933

 16 (''םייחרזמ,, ירק) -- 'םיצקש,, השלשב השעמ 94

 138 (.ש .ג תאמ ריש) ףיסאה קוח 55

 |39 השרובב "תונעשוה, 66

 19 השרובב וחמצש םיצעה 66

 120 חספ לש תוצמ תייפאב התיבשו לוצינ 97
 120 חספ ברע לש תוצמ "97

 122 - - השרוב לש ןוילעה והצקמ --- ונבו ףלאוו 'ר פד

 124 דרמתמ "הבישיו,,ה לחנ 08

 15 "רודאוורטניא,,ל ליבשה 88

99 
 הלפת ילָעב 99

 125 השרובב הלפת ילעב 100
 126 םתלפתבו םהב רחבש ךורב 11
 127 םהיגוגינ תא השרוב צ"ש וחקל ןינמ 11

 127 (םינזחל םירזוע) םיררושמ 11
 127 רוטיזופמוק...ו להומ ,בי'וש 102
 128 ידוהיה ..."ךאלוו,,ה 12
 18 "ידוד הכל,, ורש אל השרובב 12
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 159 םישדח םייונימו "רצח,, תוכפהמ 18 ט''הוכ לש "ירוטנאק,, ןולשכ
 10 ותוסחבו יברה רצחב עירכמה ברקה 19 הווישיו ינזח תובקעב השרוב
 100 ןיעידומה תוריש 19 שדוקב שמשל השרובמ ואציש םינבר
 11 םיפערה תבינג 19 היניידו השרוב ינבר
 15 ייבסאה לש וסדרפ -- וא תורענ השעמ 10 םילהומהו םיטחושה
 16 םימיה תעשתב רשב תליכא 10 םינזחו הליפת ילעב
 16 ...ירשב הלכוא : תרמאו, 10 הלהקה ישאר

 17 הניטניפל הילעה
 1.08 תוהוגנ ץיפהש סנפה תורתוסו תורפה

 19 תורענ ישעמו םילולעת 10 ה
 11 סטיא בקעי לש ותציחמב 10 השרובמ םיטחושה רשע השמח 170 הניטניפב םידליל תבש 10 תוינויצה תועונתה
 13 ייסורטיק,,ל הלפעהה 131 | השעמל הכלה תקיספב וכרדו ןיידה יל'השמ 'ר
 156 רבג תמח האנק יכ תשורח יתבו תסנכ יתב הנוב -- ןעשה לאכימ 'ר

 156 רעונ"ינב תאנק אנקמ 0
 גדד ירשה תוטל 13 טחושה םייח םהרבא 'ר
 158 םידשה ךלמ םע השיגפ רמוח שמישש עדימה תא המלש 'ר גישה דציכ 17 חמשמ ןינע לכמ גנוע ינשודמ לארשי ידלי 137 השרובב ןישוריג וכרענ אל המ םושמ

 19 ןלבה לריאמ 38 ןישוריג ןיריתמה תורהנה תא ואר םינברה 158 שדחה הוקמב ידמשאה ירוגמ 37 ! ל"נה ותודעל
 100 ..השרובב םיתמ לש ןינמ 18 השרובב םייקתנ ןכ -- לענה תצילח סכט
 11 ןיידה הל'השמ 'ר לש ותחפשמ 19 הבישיוב ןישוריג ךרוע השרובמ ןיידה
 13 השרוב ךותב תבכרה 9 םידמלמה תירק -- "טנירפ,ה
 13 רפכה ךותבש לזרבה תלסמ 141 ייטנירפ,ה תמדקבש םיתבה תשמח

 183 הקדמ תוחפב םידלי רשע העבש הלכישש "םאה,, 12 "טנירפ,בש םיבשותהו םידמלמה רתי
 13 קוספה תותימא תרשאמ תלוגנרת 112 ןתבחה ילשריה
 14 ןיא -- המהבה ןמ םדאה רתומו = דמלמה לכימ-המלש
 | 14 תוארל ליכשהו תושעל ליכשהש דמלמה

 תומה ל םידעומ םיאטוח -- תוקוניתה
 19 ו 15 הנקז תעל דמלמ -- רנטור לאומש השמ 'ר
 19 תוינרגת 16 דמלמה לסוי-םהרבא
 19 תועוצקמ יספותו הכאלמ ילעב 146 'יאטחה,, םדוק וידימלתל "ץיברה,,ש דמלמה

 19 םירגנוה תחת םינימור 147 ודיב העוצרהו ורדחל סנכנש דמלמב השעמ

 19 השרובצש םוחפנה השמת 147 ס'לאוש-םהרבא םייח דמלמה
 1-00 םינכדש ]08 ע"בארה יפל ערוצמ 'רפ שריפש ליכשמה
 10 הכולמ הכאלמ 9 הידומלה תטיש
 11 בראק רעד לקנעי 10 תעמשמה
 11 בראק רעד רתלא 10 םידמלמה יפבש םוגרתה

 11 רתלא לש ונתח -- המלש - (ןופיפש) "רטאנרפיפ,,ה
 11 תוכאלמ ילעב 11 םהיתואלתו םידמלמה לש "יכנא,,ה

 12 הדובעב רושקה רחסמל םינופ םיבוט ינב 12 םמחל ואיבה קחרממש םידמלמה
 12 חחפה בייל םוחנ 12 ייםירדח,,ה ידלי לש םילויטה
 13 םהיגונעתו "םינמזה ןיב,, ימי
 השרוב לש (הינועו) הרשוע 14 תודליה לש הפיה המלוע
 14 תורסנמ 14 םינכוסמ םיקחשמ

 14 השרובב שממ לש בהז
 16 השרובב ושבל רשא םידגבה הלאו םידלו .ירוהרה

 16 0 השרוב ידלי לש םה -- לעממ םימשב רשא םירוהרה

 םימה לא ויסוס ידוהי ךילומ םידעומבו תותבשב - םבל תוגהו
 17 ושאר לע למיירטשהו םתוקשהל - תחתמ ץראה לעו
 201 ןאצ תואלכמב הארבה תיב 0 "ןענייל-עמשירק,,ה

 23 םיטפרקה תורעיב ינושל רקחמ תורענ ישעמ ראשו השרובב 'םירדח,,ה תמחלמ
 233 "רטיליפש ,ה ףלוו 'ך 18 לקנעי לש ואבצל סויגה
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 השרוכב תולכאמה 205 השרובב חמקה תונחט

 םילדה ילכאמ שאר -- סריתה 255 הנברוחמ התנבנש "סנ,, הרק "לסינ,, תנחטל

 השרובב הטח םחל 206 השרובב ץעה תורסנמ

 השרוב דע הקניאה תודשמ 206 השרוב ירישע
 תומשב ךורב -- סריתה 207 '. תונינילאפה ילעב

 הל תומש העבש -- השילוקה 207 ןאצמיה םוקמו תונינילאפה ילעב

 השילוקה תא ןהב ותפילש תורפרפה רשע 208 םיידדצה תובוחרה ומק ךכ

 "םיפלוו,,ה ינשו "לודגה,, ןפיטש 21 השרוב לש הינע
 "ךלימ-יניפאש,,הו "םיפלוו,,ה ינש 21 תאז תא ןיבי -- רז

 הואת ץימ ךיחה אלמתמ ועמשלש םידיגנה לכאמ 212 השרוב יתב ינוב

 השרובב ולכאש תוגועה 213 בהזה םש רשא השרוב
 השרובב ולכאש תוריפה 214 (היצנציל) "ץנעסעל,,ה וא -- "היצניפורפ,,ה

 "םיגדו, 215 השרובב והמ -- "וי,
 ? השרובב ידוהיה ןחלוש לע ולעש םיגדה םהמ 215 (ןייה התשמ) "יקנירט,,ה

 ? השרובב .וגד דציכ

 הכאלמ הניאו המכח איה "קלסאמ,,ה רוזיב השרובכ רצונש ירוקמ רולקלופ
 םיגדב שי םיפתוש השולש 209 ותשא הדלזו רלדנסה לירדנס

 ףנכ רופצ לכ תינבת 209 הטאלז לש םירופה תגוע

 םיקרחה םלועמ 220 תונשלבב רועיש

 המהב לכו היחה 220 ץמנייטש לשריהו ךורב-לסוי םיחאה

 222 רלדנסה קלופ רעזייל

 השרובב םימכח ידימלת 222 רלדנסה ףלוו םהרבא

 ץמייטש קחצי יול 223 היבוט לש וירשנ

 רעטכורפ לדייז 'ר 24 (יובאס) רעבורג שריה המלש
 ץיבוקרמ ףסוי המלש ברה 224 היה רידא ריבג -- רבארג

 רעטפא בייל השמ 'ר

 ונב -- ס'בייל השמ לדייז

 229 השרובב תונויצה לש םינושארה הידעצ

 השרוב ימכח 229 הרעסב השרוב לע הלוע הלוחכה הספוקה

 ...ןייטשנייא ...ןיגב "סרוקיפא, 220 תונויצו הלכשה

 הלש חורה יסכנמ היקנ האצי אל השרוב 220 הדובעו הרות

 ץיקה תומיב חורל תארוק השרוב 211 ףעיסומל יחרזמה יריעצ תשילפ

 ףרוח תולילב 221 ףינסה תולועפ

 הטאר יבצ םהרבא 222 שרומרמד םילשורי -- השרוב

 רטכורפ רתלא 23 ואיבה םיאישנהו

 ץמייטש רתלא 23 םירענ םע םינקז תולותב םגו םירוחב

 ץנאג לישנא 24 םיליפעמהו םילועה

 ןייטש והילדג 214 "סירטיר,ה תונבל הרשכהה

 דלוג ךלמ-שריה 25 "הרשכה,,ל ואציש השמח

 רעטכורפ ץרעה 'ר 255 בוקדיצ תילע

 טרפלאה רעב-שובייל 255 השרובב הילע ילבח

 דלפנייטש רעזייל 216 םינוש םינוגראו תונגראתה

 רטכורפ יטומ 216 ? רקפהה ןמ תונויצה רואב השרוב התכזה

 ץיבוקשומ השמ 'ר 237 | לייח םישועו לארשיב םינבנו םינוב השרוב יאצוי

 ןומולס םלושמ 208 השרוב תא ריכזהש לארשיב עריאש השעמ

 ץיבופופ לאירזע 209 הרות רפסה תבינג

 ןייטש לקנעי 239 לארשי ץראל "חרב, ,ש דחאב השעמ

 לזיר שריה בקעי 209 ןויצ יריש רש דמלמה בוט םוי ףסוי 'ר

 ןייטש לשיפ 220 קודקד תודמול השרוב תונב

 רטכורפ יליטומ 221 לארשי ץראל הלעש השרובמ ןושארה ידוהיה

 הבישיוה רהנב "ימי ברק, 221 דלפנייטש רעזייל 'ר

 תוינואב םייסו תונויצב חתפ -- רבחל הביסמב 22 הטאר יבצ םהרבא

 הדוגאה םאונ לע חור הרשמ -- עבצ ריהב עבוכ 22 רטכורפ ץריה 'ר ירוביצ ןקסעו חלוממ רחוֶס



 ופדורו '"'יחרזמה,, תא ןייוע ברה

 שריה ןוראבל השרוב תמורת

 תוכוסה גח

 השרוכמ םירפופ טבשמ םפיכשומה

 יכתכמ

 רדיו לדיירפ

 לחרזיבא ילתפנ

 רבואטש ןמלז המלש

 זוה שובייפ אגרש

 רגרבצרו לאומש

 רלה הנינפ

 רגרבצרו תחפשמ הרקיה יתחפשמ לע

 ל''צז רגרבצרו קחצי 'ר

 לייצז רגרבצרו ץרעה םייח 'ר ינקז לע

 ל''צז המלש 'ר רקיה יבא

 ל"ז אזיור תרמ הרקיה ימא

 ל'ז יטנעי הרקיה יתוחא

 ל"'ז לאומש רקיה יחא

 ל'ז (םחנמ לארשי) ידנעמ רקיה יחא

 (ריש) הידוהימ הממושה יתרייע

 (ריש) ןטקה ירפכ

 השרוב התיה תאזכ

 (ךעטסאפ ךילזנעג) םיזוא תעור

 (םינתחה קוש) השרובב הנותח

 תוארפרפ

 הרופס

 םירמז ילכ

 "םילטומ,,ה ינש

 רפס

 ..ךרע תוריינ "םיירוטסיה ,ה םיכמסמה תדמשה

 םידוהיה לש םייחה תיב לש וילעב אוה יוג

 "םייח ץע,, ידודג

 "םילהת,, תרימאב ףלוו

 תובהלה ךותמ התלעש הפוח

 יברה לש יברה

 ץיבוקשומ השמ לש וחור ךרוא

 ףלוו לש (בהאמ) "רעבאהביל ,ה

 ...הקניי -- דיאל חמש

 תועווז הוולמ -- "הכלמ הוולמ,, תרבח

 םיסיג ןיב הלטב החיש

 הרש לש

 יוזבו רקפה -- ןכסמה ףסכ

 אלמ ףסכב -- אינע אמחל

 "הנחטנ,,ש הנחטה

 "היוזב ןכסמה תמכחו,

 השרובב םירדענ

 םיגורהה תעברא

 רעטכורפ בייל המלש חצר

 "המרמ רבדמ -- ךיתפשו ערמ ךנושל רוצנ,,

 הלפיתל הליפת םיכפוה

 לכאנ םרט "בנז,,ל ךפהנ (גדה) "שאר,,ה

 השרובב םיזירחמ

 ןווכז
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206 

216 

219 
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33 
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206 
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216 

66 
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27 

2117 

27 

28 
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28 
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255 

19 
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 השרוב

 קחשמ

 יברה ינפב ערוכ "םתארי,, תיב

 םימולע ינב תרבחב

 ...רשב הלכוא תרמאו

 ייהבר אנעשוה,,ו שוטרוב

 השרובב למיירטשה

 ..תחא השאב םישנא ...העבש וקיזחהו

 החנמה תלפתל ונב תא ררחשל תונבהמ שקבמ םףלוו

 טפשמב אלו רשוע השוע

 "לוחכ הברי ...ונערז ,

 "תיתח -- ךמאו ירומא ךיבא,,

 "ויכינח תא קריו,

 ...הליגמה תאירקב "םיאצוי,, אל יתמיא

 אתאמ ינב לע םיחר היה אל חיכומה ברה

 השעמ ידיל האב אלש הער הבשחמ

 ייעמשנ,,ל "השענ,, םידקהש ברה

 שויול טושוק לש הדירמב לייח

 השרובב םיאיצממ

 "רמירטש,,ב דמלמה ליטנוי תנומת

 ..."הרומה,, תא םיקנפמ

 םחלהו רכוסה ,רשבה

 תרמא -- אישק אפוג אה

 תוריחבה ימיב

 תייוג הכרבל הכז ידוהיה הרומה

 דמל אלש דמולמה

 תוילעה תוריכמ

 אנפלוא תיבמ רוחב רזוח

 השרובב םזינומוק

 ןיטח חמקמ "השילוק,

 םירישעה תטימב הינעה תומ

 טושפ כ"כ היה אלש "טושפ,ה

 "...לוח -- ןיטחוש לכה,

 (רקש) תועובש

 םיגורתאה תמחלמ

 בילעמה "םילד רזוע,

 ףיזרזה

 "לודגה,, ףלאוו 'ר

 אטאטמהו ס'האל-הרש עציג

 (הייתרל) "האופר,,ל תוקולע

 השרובב "ונאטחש אטח לע,

 "הבושת לעב ,ק

 עימקב "ןיזרד יזר,

 ? אובת ןיאמ -- "הברוט,,הו

 תונבה יבא

 רודיבו
 (השרובמ ןקחשה) ס'ןמחנ-המלש

 השרובב דדוב ןקחש

 המבה תנמא תדמול השרוב

 םילועמ םינקחש יחרזמ יריעצ

 תררושמו ררושמ

 ןחדבו ררושמ -- "קילשראמ ה

 השרובב ועמשוהש לוח יריש
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 השרוב ןורוכו רפס )98

 108 ןרלוצנהוה תיבמו גרובסבאה רסיקה ימיב 3 םיעושעשב הינע תא החיכשמ השרוב
 3 השרובב ורשוהש םיריש

 ןבלה תוומהו הרוחשה תבשח 55 שרע יריש
 3 ולכ םירגנוההו ולחה םינמורה | 6 רעש ירמסמ םידלי ירופס
 13 ףגנה לחה 27 השרוב תרודהמב המודא הפכ

 114 םיחצורה םע הלועפ ףתשמ גלשה |
 115 םיברקתמ םישרוגמה ילוצינ הבעות יללעמו הרובג ישעמ

 115 תעשורמה הפיטחה לע םירופסה ךותמ 31 (הלותבה -- ''דיומ יד,,) תדדושה םירמ
 16 םיבשה םידוהיל ףנחתמ ןאיני'זראמ 31 | תדרומה
 417 םעז ימיב םהינכש םש תא םילגמ השרוב ייוג 12 השרובב "םונגר רטניא,,ה
 17 "הרעס,,ה ברע הרוחשה תבשה 13 אדשוה לש ירותסימה ותומ
 ]8 האושב השרוב 24 תוירבה יפבש חסונה אדשוה ןינעב
 |88 ךעדש הוקתה קיז 34 ? השרובב "ןשקטורפ,, וא "היפאמ,
 ]9 עשרה ןוטלש ימיב 2155 השרובב םישפחמ םיפסכ ףויזל םיפתוש
 ]9 םשפנ םליצה אל עודמ 316 סאמנ ףסכ ,םיפסכ ףויז

 41 ..השרובמ לארשי תאצב
 2 לצינש רשואמה עשר ןיאו -- הפופ רובעכ

 12 המצע תא הליצה אלש היח יתוחא 241 ידוהיה בושייה לש ומויק תפוקת

 12 השרובל יבוש םע 22 ולפנש תוציחמה

 43 תחרופ תייוגה השרוב 2 םייוגה לצא תועדו תונומא

 בקעי לש וסקנפב םיבותכ םה אלה -- השרוב ידוהי 2 םירזו םיבר םינודא םיתרשמ םינמור םיכיסנ

 3 383 םינמורה לע םידוהיה תא הבוטל םילפמ םירגנוהה

 44 התיבה הבישה 23 ררחוש ידוהיהו "הלתנ,, יוגה

 5 הממושה השרובל ךרדב 383 | םידוהיה תבוטל ודחאתה אל הירגנוהו הירטסוא

 458 (ריש) םלוע-תיב ןטאלראפ םעניא 3 םירגנוהה לש םמחל תא םילכוא םידוהיה

 420 (ריש) ...םורא ןיילא העג ךיא 24 לפאה םפוצרפ תא תולגל םיליחתמ םירגנוהה

 112 (ריש) ןביירטרעפ סאד 4 םימלעתמ םירגנוהה םימרדנ'גה

 14 (תודידבה תדלב) ינומלא לייח לש ויודיו 35 (םיכיראתב) הינוליסנרט תודלות הלאו

 5 שויל טושוק

 (דוככ םיפיפומ םניאש) תוכינחו םייוניכ ,דובכ יראות 5 םינושאר -- םירגנוהה

 139 יאנג ייונכ תויטוירטפהמ ומלעתה טושוק ינפל םינש הברה

 2441 השרובב ולליק ךאיה 26 םידוהיה לש

 112 םימסרופמ םיטוש 6 השרובל םיבש םירגנוהה

 13 השרובב םיטוש 7 עירב ונימאת לא
 14 י'ךיסנ,,ה ואובו עגייפ לש הלכש

 4 ...םידיגנב "הטוש,ה הנח לש התמקנ הלורגה הפירשה
 ]8 ותוחאו ךונייה 1 השרוב יתב

 1 השרובב הלודגה הפירשה

 השרובב ןתדילש תודוקנאו תוריטס 0 התוינומלאמ תאצוי השרוב
 2 הלזמו -- הפירש הפירש

 השרובב ושחרתהש תוישעמ ירופיס 22 תישילשהו -- תופירשה יתש

 13 םיארלסרבה 222 הפירש --- ופוסו חצר ותליחתש השעמ

 453 - םיארלסרבה לחרו ליטומל עריאש ארונ השעמ 3 םהירועג םישדחמ "םיניבה ימי,

 456 ץמייטש םשה רוקמ 3 רשגה לע אדשוהל הכרענש "הרכזאה,

 46 לכימ 'ר רפסמ םידחפ רופס 24 הל םדקש המו הפירשה לע החנמ

 457 אבא לש םייחה תוחרוא | 555 יטסינומוק-ימשיטנא דוסי לע היה רשקה

 157 רדסה ליל 166 הפירשה רחאל םירז םירוקיב

 156 רחסמו רסומ יכרד 108 הינשה םלועה תמחלמ ינפל הנגה

 48 אבא תיבמ םירופס דוע |

 188 ןוילעה תסנכה תיבב ףסומ לעבה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל

 159 השרובב (תורפ) "הרפ,, תושרפ 107 השרובב םילוג

 1599 זיירפ בקעי לארשי 'ר לש ותרפ 4-08 !! םיאב םיסורה םיאב םיסורה

 41 תאשינ הרפ | 408 אבצל סויגה



 9 השרוב ןורכז רפסט

 00 שרומרמ ידוהי ןיב םירג שפחמ ןוירוטסיהה 152 תעגושמה הרפ תשרפ
 500 | ...אוה רוהט עזג ןב -- יתרייע השרוב לש הבר 43 ץיבולידנמ שיוואפ לידנמ לש "ויתורפ,

 יארתאד ארמה,, לש "ןיסוחיה רפס,,ב קפס ליטמ ינא
 00 ינמורה אבצל םויג

 1 ולטבמ ינאו -- וסוחיי לע ןגמ השרובמ הברה 47 יאבצ תורישמ וררחתשה דציכ
 3 השרובמ רגה םהרבא לע רופס לע הלודגה הריסמה רחאל ואשנש הניק ריש

 3 אב ןכיהמ עדי אל שיאש רגה +7 י"םיררחושמ,,ה
 3 ומצע תא גיצמ רגה םהרבא 247 השרובב תוריחב
 3 דמל אלו הנשש יאבג 469 תוחצנמה תונידמה ירזוע ןיב "ללש,,ה תקולח
 םג המלעתנ -- רגה תוכרבב םיאנתה תקולחמ 469 םתפוח םויב הלכו ןתח ןיב םידירפמ לובגה ירמוש
 4 דמלמהמ 1%9 הינמורב רקפה ידוהיו תוסח ידוהי
 4 ולש ךותבכ "םייחה ץע,,ב השוע רגה םהרבא 469 | םהל תוגרד יתש הינמורב םידוהיה -- רצ ימיב
 4 ? רגה םהרבא לש ואצומ לע והשימ עדיה 410 תושפנ 9 תב החפשמ הליצהש "הרעק,,ה
 תרבחב ותסינכה אל -- "רגה תבהא,, תוצמ 10 הירגנוהב םידוהיה לש תדלומה תבהא
 5 םיבהואה 10 הדיצבש הרמה הבזכאהו הלודגה תועטה
 וחספ אל -- השרוב לש "תוירותסמ,,ה תופירשה 112 תוירוטסיה תומישר יעטק רפסמ
 5 י'םייח ץע,, לע 13 םפקתב וראשנש רוסיא יוצ

 םיערו םיבוט םויוג םישנאו םישיא
 5-9 השרובב םייוגה דד השרובב םידוהיה ינושאר
 510 | לארשי ץראב טלקמ אצמו ותבינגב ספתנש יוג 4דד ץמייטש בקעי 'ר
 10 ידוהיה ףונב ובלתשהש השרוב ייוג |58 טחושה ,לידנעמ ילתפנ 'ר

 510 םיזוואה תלחלח -- הינעוצה
 1 היפוסאו הינעוצה םישנ רדס

 1 םיקאידה ינש 241 השרובב םישנ תורפס
 12 השרוב ידליל היצקרטא -- םיבלכ דיצ 41 רעשב החיכומ "ןיציבר,,ה לרימ
 12 | הזבלוק דעס ינועטו םילוח אלמ תיב אצומ התאש םוקמ לכ

 3 "החמת ,ה 12 עיצנאמ תא אצומ התא םש
 64 הידוהיה ותשאו יוגה רינוטולפ 13 | ס'האל-הרש עציג
 5 הידוהיה ותשאו רוכש יוג 43 ס'שריה םייח ענאל
 6 םידוהיה בוחרב תינמור היול 3 רעטפא שריה תשא -- הניירב
 16 םידוהיה ןיב םתבש -- םתארי-יתב 3 ליכאר
 17 ץראב דחא ףוג -- לארשי םעו 44 | ץמייטש עזייר-הטיא
 17 חלגה ילב רבקנש לעבה 44 המלש תשא -- לירעפ
 14 יטלוז -- סקופ

 הקרצ תודסומו תותיבש תקולחמ םינדמו תוביר ירבד לע ...התלע בושו הדרי -- הצרא התלעש השאה

 2 "'תחת,, השמ 45 ...דקומה

 3 "םולש,, וגתנ ךכ םג 15 ס'רעזול לדייח

 3 השרוב ידוהי לש םכרד הרשי המכ דע 18 היח יתוחא

 3 רודה ינקזב רעונה דרמ |08 הטיימ תינברה לש םישנה שולש

 4 תירבה תצע תא םילכסמ (יחרזמ) םינויצה 108=|1 ץיבורזייל םירמ

 1 שודקה דרמה |19 םירמשה תרכומ האיפ

 |58 יםילד רזועה דרמ, 1-9 תינטחושה המולב

 29 םיגורתאה ...תמחלמ ימיב יהיו 10 תומה רודזורפב תבש רנ תקלדה

 1 השרובב הנושארה התיבשה 100 רמיהטריו הטיימ תינברה

 1 השרובב םיטסינומוק 49] | המש לסיז היחו טנירפה זכרמב הבשי ליח תשא

 1 השרובב "רתסב ןתמ,, תרבח דוסיי 14 ? והמ -- "קינארפ,, רפס

 3 השרובב הקדצ השעמ 16 הדומ יטנאה "תנפא,,

 רפומו תורמ םירגב השעמ

 17 הוואגה תשורי 1.09 רגה םהרבא

 7 לודגו ןוטק הושמה השרוב לש יטרפה הרג תובקעב יתכלהו יעדמ חוכיו
 9 | ירסומה םלדגב םיושה -- השרוב ישנא 199



 תיתשרות הואג הרוקמש הטטק

 השרוב ידוהי לש תומשה שררמ

 תומש שרדמ
 השרובל וסנ ש"מי לימח יטילפ

 השרובב וטשפתנ ארקמהמ תומש
 םיגשומ יעיבמ החפשמ תומש
 " םייח ילעבו םירע םינייצמה החפשמ תומש

 םתכאלמ ש"ע םיארקנ םישנא

 תולעמו תודמ לע םיעידומ תומש

 הביחו ףוטיל תומש

 םלוע ןורכז

 סישעבייל קחצי

 ץיבומולש תחפשמ

 . ןייטש הנח

 ןייטש עצנירפש

 ל'צְז רדיו קחצי 'ר
 רגרבצריו לאירתכ

 ךזנג (יבא) ףסוי םהרבא

 (י'הבד,,) סכז םהרבא

 ןייטש לשיפ םירפא

 רעטכורפ יצרעב

 רעטכורפ המלש

 רטכורפ לידנמ םחנמ 'ר

 רגרבצרו לארשי 'ר

 רגרבצריו לואש

 השרוב ןורכז ר פס

 5 (ןמשיפ) טכה םחנמ לאונמע 'ר 020

 5-7 רגרבצריו (בוד) לירעב

 07 רגרבצרו בוד תב הירורב הרלק

 688 ץמייטש ליכעמ לאיחי 'ר 5

 68 ןייטש לאירזע 'ר 6

 99 קילמ ןרהא 'ר י"ע הנגרואש הינשה התיבשה 47

 10 ארזע ןייטש 0

 3 לידנמ בקעי 'ר 0

 5 לירפ םייח 'ר 00

 56 ץמייטש םהרבא 'ר 1

 |88 קיטשרה לאומש 'ר 1

 99 סקאס דוד 'ר

 4 רטכורפ לשריה 'ר

 4 קיטשרעה לאוש םייח 'ר 5

 5 = קילג קיזייא 1

 5 שיפ ןויצ ןב 'ר 88

 6 ןומולוס םלושמ .רד 599

 600--3 ופפינשו ורטפנש םיבשותה תומש 599
 607--3 הרייעה תובוחר יפל םיבשותה תומש 1

 םהימשור תמיתחכ םירטפנל םייתחפשמ ןורכז תוחול 2

2 8--615 

 16 י'םחיטבש,,ל תומודק תוחפשמ 3

 1 םיירבָע תורפס תורוקמ 3

 2 םייזעול םייתורפס תורוקמ 3

 1 י'םידוהיה תנידמ,, לש ןושארה ןברקה 3
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 השרוב ןווכזו רפס

 "םידוהיה תנידמ, לש ןושארה ןברקה

 ןייטש הכלמו והילדג תב הביבח

 הנראוו למגמ םיליפעמ תיינא הגילפה ז"שת ירשתל ינימשב ,תודמ הרשע שלש לילב

 ירגאה בר,, ץוביק יאצוי יחרזמה ירבח םינינמ ינשכ הנופיס לע .לארשי ןוויכב אירגלובבש
 .טשרקובבש

 תאו עבראה תב לחר םתב תא הללכש ןייטש הכלמו והילדג לש ותחפשמ התלע םכותב

 והילדג תוחא הנחו הכלמ םא הנשוש אתבסהו ויה ץוביקב התדילו התרוהש הביבח תקוניתה

 (הירטסינסנרט תולגמ םיבשה)

 הירחא הביקעה הליחתהו םילגנאל דימ עדונ רוחשה םיה יבחרמל רתסה למנמ הינאה תאצ
 "םידוהיה תנידמ,, םיליפעמ תיינא -- ''הנגה,, : תרתוכה תא האשנ הינאה .רקפהה ימימל העיגה דע
 תושודג תונמב ורזענו וולתנ טיישה ילכ לע הילגנא יסגלק לש תיארפ היילעו הסג תולפנתה
 .םדגנ ברקהו הנגהה תונכה תא םמיהו קתישש (ץיבשוא יזג םהל טעמ) ,עימדמ זג לש

 םייח חור אלל הקיחב תלטומ הביבח תקוניתהש הכלמ הניחבה "שוביכ,ה תרעס הככששמ

 ,הנידמה ףס לע הייח תא הקבשו םיטירבה לש ליערמה זגה ינפב הטועפה תמישנ הדמע אל --

 .הירוה לש םשפנ תאשמ

 והשימ ךרכ הפיח לש הלמנל "םידוהיה תנידמ,, עיגהב : תורעצמ "תוניצס,, םג ורסח אל

 וללוע המ ואר,, :ףוחה תא ואלמש םינרקסה להק יניעל וב ףפוניו (קונית הארמכ וא) קונית

 | ''...ונל
 ,יעובשה רבד,, יפד לע התלע תיתימא שפנ תוכפתשה םלוא .םינותעב ועיפוה בזכ ימוליצ

 .אבא ידיב הבותכ הבתכ

 .תילתע הנחמל הרבעהב ונתוא "התכיז,, הטועפה .הפיחב ע"הבב ןמטוה ןברקה

 תזרכה תועשב ,ז"שת "ושע לא םיכאלמ בקעי חלשיו, תשרפ ק"שומ ירחאש 'א םויב

 תשמחכ) הנחמה ינוכש לכ תופתתשהב תיגיגח םע תפיסא ךרעו ונוגי לע אבא רבגתה --- הנידמה

 רעצה הברמל ופרטצנ הליל ותואבש ,םיברה תרצ הספת םידיחיה תרצ םוקמ תא .(שפנ םיפלא

 הלרוגב הלעש ,השודקה הביבחל ,םירוהטו םיפח ,תורשעל תונברק ,באכהו המגעה לדוגלו

 .ד"יה -- "םידוהיה תנידמ,,ל "תישאר ןברק,, תויהל

 יצרו הילחנ ימימ ילג תנצ ,םיטפרכה תוגפפ ןיב םשד תידוהיה השרובמ וגא םיררפנ

 לכו םיקותמה היתוריפ ינג תואופתה ידפכ היתודש ,םירעוימה הירה .היגלפ-ילזונ ףפפ

 רפהש הפי םולח ,םניאו ויה םה -- הנש םישמחו םיתאמכ םהמ ונינהנש הדמחה תויכש

 לש גופ ןימ םש ווג םעפש ועדי אל טק טעמ רדועו תייוג הלכ איה השרוב .הועזל

 וגל ןיא יכ ,ונבלב תולפמ ואלמי םיפיה ונייחמ הלא תונורכז .םידוהי םיארקנה םישנא

 ותרות,  אוה ונידיבש רפסהו לוכיבכ "הפ לעבש הרות, ןימ ,בלבש השרוב אלא

 ודי לעו דובכבו הביחבו הבהאב וב םירכזנה הלא תא ורכזיו הינב זארי .'פתכבש

 .חצנל םהישעמו םה ורכזיי

 םיִמְלוע ףשדק ןועָמל הָשְרּּב ,ָּל תיּוָא הז תַיב
 םיִמָּמתַבָהַא דֶסַחהַוְנ חתר ּךִיא
 ךיִתּויִחַא תּובָבְרִִּבְר םַע ףַתְַרִת הפ ףחּור
 םיִנויְליִמ ןיִּב הפ ברע נב רֶפָעל םּולש
 םיִנּודיִז דָי רָעְבָהְּב אָשְרוּביִתָּב-תַפְרְש רפא

 ףידההי תֶא ְלַכָש יִּכ יִריִע ,ּורְבָש לדג המ
 םיִּתַחְתַח תּוביִתָנ יִגְלָשְב ּופָס שֶדְקיִשְנַא
 םיִטַפְרְקַה- תועָבַג ןיִּב םֶאיִמָחַרְּב םֶתוא תיִּבָר

 ךיִחּופְטדיִדְלְי יִּכ הָשְרוּב ,ֶּּבְל םָחַנְי ימ

 םיִמָר ּומָּכ םיִנּוּב םֶצְרַא ָּיַּכַרַּב-קיַחְ-יִנּומִא
 םיִמָק יִנָּפִמ םיִרָמוש ּהָתּוא םָּתְדַלּומְּב םיִנָנּור

 ְךיִמּונְמְל יִבּושְו יִעְגְר ףַלְבָאדיִמָי ּומְלָש

 שיש ןבאמ דעדחול לע ותרחנש .ש .ג י"ע ורבחתנש םירבדה הלאו םיזורחה הלא

 תובצמה תקלחב בצוהש (םילק םייונישב) ןורכזה רתאב תובצמה לכמ הלודגה

 .ןינבה הקעמ לע ןויצ רהב וברחנש תושודקה תולהקל
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 בקעי

 השרוב ןורכו רפס

 ויחא לש ותב תב תצמואמה םתדכנ ,ותיער לטיג רתסא ,ןבא

 תונב

 יאלקחה קשמה תדובעב ץיבוניעמש תחפשמ
 הביבסה לכב רבד םשל היהש הלש

 הניטניפל לאמש דצבש םימה לפמ



 השרוב ןורכז רפס

 השרוב אשמ

 (םידמחמ תרייעב םידחכנל יודה תליגמ)

 הזילָע הירק ...ןויזח איג אשמ//

 ברח יללח אל ךיללח

 ...המחלמ יתמ אלו

 (ג--א בכ .שי) .'ודחי ורסוא ךיאצמנ לכ

 םתיב תא םידקופ השרוב ידירש

 השרוב ריע רכזל שדקוהש שדוחב תופופצ תופחור ןה...
 ונמוזש תורוהטה תומשנה התורח הפמ תולגרמל
 הלהקה ןורחא תאצ םויב "שרומרמ תיב,ל ןויסב שולשב
 תושפנ ישודג "תובוחר,ה ;הנדבא תוביתנל השודקה
 -- םידובא םירוענ דוס אובחמ -- "התיב,, םב תשפוח תחא לכ
 ,ןופיצי ףסוכה לושחנו םימחרו הבהא ילגו
 .להוצ קונית תע הב הענענב השרע תא שקבל תשרופ
 .ונמשב לבוטה "לגיק,, םע וחוחינב "טנלושט,ה רונת םש
 .וגבתפ וב הפוא "תבש יוג , -- בהוצב תועולק תולחו

 םנואמצ בבושל תבלחנ אמא תיב תפרב הרפ ,הז
 ,םנורג רחנש הפט יפ תלזג ,היקשוע יעיפצ לש
 תובהל דע ץיקה ינוברח בהלב אמא די וב תופלב
 ילארשיל קח, , לע הטומ ףקשנ ודעב ןולח הנה .."ןשבכ ה
 ...אמאה שמוח-ישטייט,, לעו ףרוחה יברעב שודק אבא
 טטרשש "הפמה הז,ב והונ דקופ דחא לכ הככ
 .םידירשה חורדיאכדנל ובבל םח יכ השרוב-ןב
 ןמדמ היוקש יוג תמדאב תושודקה ןתומצע ןידע
 ישרויו םיחצרמ יפגממ תוקוסר תוללוחתמ-תוללוגתמ
 העמושו האור "הל סינא אל זר לכ,ש המשנה ...םתאנש
 יזיגהונ , הנשב םעפ יכ :םורמב "דוגרפה ירוחאמ
 "ארובצד אחרט, , םושמ "סכט,ה תשוביב ןריכזה
 ,תותימ ינימ לכב םיתורכה םהייח ,ללוחמה ןדובכל
 התפתה יפורשו תורהנ יעובט ,םיכרד ילוטק
 תואמל :םהמ םחונ רתסנ יכ "םנוקת,, ואצמ םרט דוע
 םידוהי ימומש "תוהמאו םירע,ל םירפס ובתכנ
 -- הבח לש הימהב םיפופא םירכזנ םישעמו תומשו
 ,הינשב השרוב תא םקיו "הפמ ה שרופ הז םקיו
 ,הידוהימ ריעה םהתו הבבוד היפמ םלא שימה
 ..םיררה תוגספ הבגיו ןשוש קמסיו הינג בבונ
 םינועמה ידלשו תומשנ וצלע ,םייחה תושפנ וזלע
 ףסכ ןיא ספוד אל סיפדמש ונינש "ןל אנמ, -- תועמ --
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 שש תונש יבובל םרות ינפ המדק תבלוע הבזכא
 רפאל ולק םהירקי תומצעש םיקידצ םישמח ואצמנ זא
 ."רפסה הארי םלוע רוא,, :רמוא ורמגו ובדנתה

 השרוב ינפ לע תפחרמ רבחמה חור

 ,הליגומ אכבה קמעב רטסינסנרט תלוגב ינאו
 הלצב םיסוחב הינמור תסשממ הלכאש סרה ריע
 רהוטמ ביבא תמחו קומחו עתפל ליפאהש
 רהוזמ זעב הכמ רוא העקבה תרשח תא הריסה
 םיסורה תוליח םולהב ,רורחש ליח חרזממ ריעה יכ
 ,םיסורד םיללוגתמ םהירגפ ,םינמרג ינודיז תוסיגב
 .םיסורפו לטיא ,רגה ינב םהיפלא תואמל םייובש

 השרודה ישפנ תא אשונ רורד רופצ ,ינאו
 השרוב איה הרקיה יתדלומ תרייעב עמשנ המ עדיל הליגומב
 ?םיתפרכ ץראב קחרה םש יחא ןיידע םייחה
 !?םיתרכנ ,םיולש םידוהי .שרומרמ ךלפב השרוב םא
 החולש רתס די הנהו -- םינועמ טבש םב שגונה
 .החוטש ילגרל השרובו חורב ,יזוב-ןב תאכ ,ינתלטנ

 ,סאי איה לארשיב םאו ריעב "לזרבה רמשמ,  ץורעב
 .סמחל םינותנ םידוהי תוומה תונורקל וסחדנ
 החבטל םישבככ עברא לע םוליחזה םיחבטמה תיבב
 ,החבאב םריבעה ,הטיחשה לע ךרב "תורשכ,ב טחושו
 םידוער תבותכו םרוע וטישפה ,ןילקנואב םואלת
 ."םידוהי לש רשכ רשב,, ןאכ :הזירכמ התעב
 גובו רטסינ תורהנ ןיב הרזג ץרא םרובע הנמיז
 (גורהה ימע יעובט םיפצ ךב ,דגובה גוב יוה)
 הכוסה תונפדמ הדירפהו הברעה טובח םויב
 הכורא והת ךרדב םירוקע תולגע תוררגנ
 םיחצרמ תוגולפו "יפוסה ןורתפ,ל התטנ אל הינמור
 יםיחצנמ, תעיבט העמשב המחנתה רשפא החלש אל
 :םיקלח םינשל גלפתו .םיסורה תוברע יגלשב

 .םיקשע תוזוחממ הלאו הקיתעה הצרא ידוהי

 .םיקהל תואטיג -- םינורחא ,ראשה ווטצנ םינושאר

 ,םיסויפ הנרוק ביבא תמח ינפמ דבכה לפרע רסוה
 ,םיסורו םיסורפ לש איסומלרדנא ,וחצר תא קספ ןיילתה
 ,הרודס הלטונ הנשוש אתבסו ,םיכומו םיכמ
 הרודה התלמש ;רטסינדה תודגל "החנמ ןברק,, הבירקמ
 םימ לע סנה הרק יכ "...השמ רישי זא. םענב הנגנמ
 1 ?םימשב בשויה העושיב רצעיה :התמעופ הקזח הוקתו
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 ישאר לע ןוטבט לש וברח הכפהתה םינשב שולשמכ
 ! יישודו ימוק,, :הל וצי והיפו שגונ לוק םלאנ
 הניעמ ישפנו ובולכמ ררחשש יזגרי ,ינאו
 :הנירקוא ץרא ינב םיעשר תלפמ האורו הלואגב
 םירקבל תובבר םיסיגתמ ודכנו ונבו אבא

 ,םירבא ירסחמ םישוטר םירזחומ תרחמה םוילו
 .םירכומ םימורגופ יכרוע ימע ינב גרהל ירזוע

 תורכקה יתבב רוקיבה

 םייח םדועבכ תוחאו חא ,ימאו יבאב ןנובתה יתישרוה
 הקוצמו הרצב השרוב שיא םלהקב אראו
 י'םייח תיב,ב אמאו אבא הלהאה יכרד תישאר יהתו
 ,םרבק תא וחנז אבאל היח התנבש תיבל ונכרד השענו
 התאד לשיפ לש השודקה ותמשנ) ןחלושל ובסה השמחו

 (םשה תרורא הנירקוא תומדשמ םיבורכה יפג לע
 היח ותב ונממ הלשונש יבא תיב הליבומ יכרדו
 הנועמב האצמל הזפחב אביו ורבק תא שטיו
 ,הדומלג הניא רבכ היח ,וריעב ףלוול ןורחא דירש
 .םינכשו םיבורק םיחא ןיב חתמנה בוחרב איה הדדמ
 (החנז הרבק תא איה םג) ףטעת יכ ימאל הבזכא
 .השמ אל םתשלשמ יניע ,םישודקה םירוהה
 .םינוכנ החפשמ ישחר ורוענ הנורחא םעפב
 .תולגיה יציפח לכ ,יריקיל יגוע גע ,ינא בבוס
 :שפנ רמ קועזו הכב ,דוד לש וקוספ יפל לפנ זא
 יימא ינבל -- ירכנו יחאל יתייה רזומ,

 ,הריעצה ימא לש המלצו אבא לש הרימתה ותומדו
 הנירקוא תורבקמ זפחנש יחא לש םונצה ונקויד
 םירוענ ירבח רחבמ םע בעתנ רצנכ ררגנ םש
 .הילעל םיצולח ,םימולע תדמח ,ןמודה תלגע לע
 :םתומב םיפוצ םייחה .השרוב לש היולל ואב םה םג
 ,יודה יטמק ישורח ןתוארמ הינפ הריתסמ
 ,יתה יחא ךב יתשח :הבאדב ירבעל תוטומ
 ,תותבב ונפוג שיפכל יוג לש ורדסב ונא םיכלוה
 .תותפשאו המדא לבז ,תילולשב םיקרזומ ףוצל
 .הנגה ידמחמ םהל םידומצ םיתבו תובהחרה ידצ ינש
 הנינרמ ונשפנ הבלחב םוי-םוי וז ונתפר תרפ

 .הנצו םילאצ ןויבחב ףתרמב םייובח ונל אל
 הסוסה הליהצב תוטעוש םהינווג ללשב םירפרפ
 הסועכ השישק החואו ,םינורפע ,םילכיכ ,ןור ירימז
 השורח המדא תוחירו םילולט תורעי ימשב
 .השורפה הפכב תוטשומ הבידנה האירבה תונתמ לכ
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 ,הגונה תעירי רדקת לבל ואב םירתסמב םיבעה
 .עגור םי ילגב הלבוטה תרייעה לעמ השרפש
 ,תראפתה רדהו םוקיה תעפיו תורואמה יקיז לכ
 ,דרוו ןשוש ,םילחוז ןיב .םילחנב ,תודשב ,תורעיב
 .םירידו םיפיפרק ,תוורואב ,םירכא תותקבו תורצחב
 -- םירימז ידהו תויעגו תויעפ ,חורה יפנכ לע תואדו
 ,םיאנה םתוארמ םסקמ ,םתפפא ליג תציד לכה תא
 .םיאלפה תונדעמ בריו רדהב השרוב תא קריו

 םלועה ויז האנ רודה .םנולקצ תובונת האלמו
 .םלוק תא םיעימשמ וטבנב חמצ לכ ,ונואסב יח לכ
 םלועשמ ודבא ,תורבדל שירחמ םמודכ רבדמה
 םלאמש היאו םנימי הפיא רותי אל םבבלל םניעו
 ..םלוע דע םלועמ עספכו םינוא ןיא הכליו
 .םלומת ושנש םיבולעכ הסוחד הרושב וכליו
 םלועל הווניה -- םמעו םיכרדב תתרכנ םתירחא
 האוד רבכ הרזח יחור ,אלכיי ולוק יחיש רמ
 ףעיסוממ ויחא ןורחא תא השרובמ ןושארה עגפ תע
 הנידרל ביקשטיב הבמירטסמ םידוהי םיברעתמ םימוחתב
 ,הנידעה הלהקל תודקפנ תורייע םיעברא האמ
 הדועמ השרוב תא האצי אל יתיחא היח םש ירה
 "הדומה תויראש , הקבר התוחא ידלי תא שיבלהל קר
 -- "הדותל רומזמ,, ויפ לעו "לשיפ-לארש  הלעבב שגפת דוע
 יודה יטומק םישורח תוארהמ הינפ הריתסמ
 *'..יחה יחא יוה .ךב יתשח,, -- הבאדב ידצל תוטומ

 ,תותבב םפוג שיפכל ירצונה ידסחב םיכלהמ
 .תותפשא לבזל תויה תילולשל וקרזי םיעורש

 ,הניטע בלחב םייוגה ידלי תא הורת הרפה
 ,הנגו םינג םינשדמה םיקונחה וניללוע םד וב ברע
 -- הנפו םא קיח שקבמ דלי ,"הכבו ךלי ךולה,
 .הנרב יוגה אובי אוב רעיה הלעמב תויממוק
 םידודמ -- םיגונה וימיל ששוח בקעי -- ונב ןאכמ
 .םידוהימ קחרה םש תוחוטב דעוצ ושע -- ונב -- ךדיאמ
 .אושל םיניע םיאשונ ןיא ,הספ "סורטיפ ה רקש תדגא
 .בזכ הסחמ ,ןזוא םותס .המרמ רה ,שפטור ריק
 ,םוידםוי ןומאו ךיעשעשמל השרוב הה ,תישענ הדגוב
 םות דע הננער שרע הקרופ הסרוה תידוהיה השרוב
 .הבוט בר ארובל ונרתעה ,ןיא -- תולהתה -- תולפתה
 .הבותכו ןונש טע לט -- ?"עודמ,, לואש וניאלנ
 "הרדוקוק, היורקה תינובצעה ירפ םג ונייה םיבהוא
 .הרדקב הפסואל הרקדש רחאל תפונל הכפהש
 ,הלדיבופ ידיזנ לוחכה יפיזש ןגה יציצ םתואו
 .הל דיפ אב םרט הירפב םואמ ןיא "ןרט,ו "תולותב
 ,םינבדבד םודא ןליאב שלוב ונפט ,םידרמתמ תוארמה
 ..םיננר -- םיפיזש ,םיחופת ,דירוומה םייחלב םיסגא
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 .םיגדב הדועסה לבתל םידוצנ םיקנדיפ ,רהנב םילבוט
 םיגחו תושרוחה תילולפאל דודנ םיגילפמ םיתע
 .םינמכואו לעוש-יזוגאו םילטפו םיתותב רותל
 םינתחל החתלמ הנכת ,ןנבלב תוצהגמ תונבה
 .םינבל החירפו החירז ימיב םימוחתב םיגנעל הדמ ןיא
 םיארבנה לכ תא שמשה הדסחב הפיקה םב םימיב
 .םיעשר םייוג לש בלצב וארבנ אלש םידוהי תוברל
 ,ףסכ לש תוטירט םיגנרטסיפ .תומורבא השרובב וגדיו
 .בשכו לגע םיזע ידג םימושגה םירכב רכרכו
 םיאכנ תחנא לש החונג לוק-תב העקב אל ןורגמ
 ,םיהבגה יקמעמ הכרבה יחולק םיכשכשמ םהילחנ
 הכיעדב םייווכ תורנכ םיכלשמ םניא דוע לכ
 החידנו אוש תוקתב םייווקה תובבלב םתלחות תכשמנ
 -- םיקחשה יבחרב הטשה המח יחמצ םע ידש ימלת
 | | םיקרפ העבשל םיקולח דוד תולפת ואב הנא
 ,םיקושה תוימהמ םלוק דהו תובא ידסח תולהת ןכיה
 םיקרבב תשקה ינוג לילכ םילידג יפוטעו תופטוט ירוטע
 םיקנע םויצ ימ -- םהו םיבגחכ תויה ונל ךא קרה
 .הליהצב םיטעוש וחא-יסוס םיאשדב תוכחלמ תורפ םש
 .הליבטב םיאטחתמ ןור ירימז ,םהיעבצ ןנעב םירפרפ
 השרוב לש התלכתב בשת םיזורפ ,עיקר יבחרב הבידנה המחה
 !? השרפמ העט םולכ -- "תישארב, םייוגל העופשו השורפ ףכ
 ,רצה ןימלע תיב רבעמו "םייח ץע תטמיס,, "טנירפ,ה
 .רגוסמה ןוילעה הבוחרו סלכואמה יעצמאה בוחרה

 ,םיטושפ םידוהי םב םינוכש חרזממ שרומרמ יבושי
 םיטול םילדו םידיקפ ,םינונח ,םידמלמ תצקמ
 םירצונה תרבח לש תלוספ) ...םיאולבו תוקחדב
 (םירצמ ןעוצ ינבמ החפשמ הברקמ האיקה
 ,תפטוש "ושיו ,ה לאמשמ "לדייא, , רהו םיתבה ןימימ
 .תפחדמה ביתנל םינורחא בוחרה הז ידוהי
 דפצו ינזחא דער ,רהל העבגמ יחור הגלוד
 םינידע םיחא ןיב ףרפרמו ךלהמ אבא תא הארא יכ
 םינידס תנבל םייוטע ןוכלי אמא ינפ קחרמב
 הערה ינפמ ופסאנ יכ "תוומה תוקת, םהל אל
 העווזה תייול -- םצפחו חצנה תעבגמ ושלג םה
 םישודקה השרוב יריקיל תחשה ידז םיניכמש
 ..."םישובו,, םה רבכמ םיתמ יכ ינומכ ,םהילא םיברקתמ אל םה

 םירישב ובל תא וכפשב השמל החכות תורמאמ
 םיריצו םיחילשל שארו לודגה ורומל ףופכ
 םירידא םיבינב םירומזמ הריכז לע הרימשל הלוגס םה
 "וילובג בציב וניאטח,, :קחצי יול םש ךל רמוא המ
 בלולו הכוס ונמייק הילע ,האמט המדא ונרחב
 בלוצמה לדגמב עיקרמ ,םזועמ רטסיולקה םימעל
 .בלועמה ברחב תולפת -- תושרדמו תויסנכ יתבו
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 !? םיקחש יהבגל ןתולעב ךרדב ןטשה ןבנגה
 תונומה ינומה תונוגי ונגנש תולפתב "תולעמ,ה
 תונווע ומרגו םיעדוי אלב םיעשפ ונאגשה אמש
 ! ? הרפכ הליחמ החילס םייא ,ונניד הגגש ןיד
 ? הרשע תורבד תלבק לע הרכנש רבקה םדקוי המ
 .בלה תושגרל תועוש אל םידחפ תואורה םיניע
 .בשה תולאש לע תוצע תאש שקבתיש שיא ןיא
 יכבב תועוג םישנו םדרוטו םירבגתמ םירבגה
 .יהו הגהו םיניק -- וללהו םתועמד םירצוע לא
 .םיבעל םיניע ךופיה ןיא .קחשל ףעפע דונדנ ןיא

 ,תוענ אל תורירמב תוצופק ,השיחלב תובבוד אל םיתפש
 ;תואנה םינשוש תונג ,ךפכפמ גלפו לחנ ירה
 -- תועורז תוגורעו םיחרי שרגו שמש תואובת דגמ
 ...תועורש תופוג םידוהיה קלח תנמו יוג לש לכה

 םיכרה רוחצה יבכוכ לע קחשב הגונ רואמה
 םיקרזנ ןמודה ישוגכ םיחדנ יאופק לע םתדרב

 תומואה ןיב ונרזופש ונל השענ הקדצ המ
 ! ? תומויא תותימב םלישה תיערא וז הבישי דעב םולכ
 ,הלבא "הזיא,ה ירהמ תרייש ,החתמתמ ךרדה
 הלדגו החרואה הכלוהו העקבב םהיחאל הדומצ
 .םידועי תוומל הפוריא תולהק ינורחא םהו
 .םידוהיל ברקתמ עשיש םועיגרה םיעתמ םיגיהנמ
 (םידומלג לבתב רבכ םהו) תועווזב ןמאה ונאמ
 ,םידובא םילתפנ םיכרדב םיכלוהל רפכ רחא רפכו
 .םידוער םניא םהירבאו תובבלב שואיה םיאשונו
 -- םידומח תוקונית םישדק ןאצ םתומא תופכב םיקובח
 םידודש וערכי הלווע ינב ינפל החבט ןאצכ
 .םידוחפה םינטקה תרעס תא ךכשל םא לאל ןיאו

 םידומלתו הנשמ ארקמ תואלמ םהיסרכ תובאו
 ?םידוקעל םעזו הרבע םויב וללהל םהל דמעי ימ
 ,םידונמ םירזמ ותיב לע המוחכ הננוג אל םתקדצ
 ,םידודמ םיעספב ברק םתוביתנ הצק דע םתכל-וק
 הליפאו השק תוזח יכ ןוזחמ םהל הליל
 הלבא תורדק אבנ ,םימש יתאפב התלע
 םיחצרמה רגה ינב ידיב םינותנ םיללמא ינורחא
 ,םיחצנמכ םראתי אל ,םיכזו םיפחמ ךתומה םתמח םד
 םפוס תארקל םירוהטו םישודקה ידוהי םיכלוה ןה
 .םפונ ןיח תוגספה תומדשב סיעכהל ץרוק דועו
 םפוקשמ תוזוזמב תובוחרה יצורע םוטקלי תרחמל
 םפוחל םימי םה ןיביבהו ןידדצל םיגורה ולטויו
 .רופס ןיא םיבכוכ ייומד םיגלשב םהילגר ועקש
 .רוקה ירירמכ םישחו וסכ וא םיליבשה וספ רבכ
 :הזחמב אולכב בהזהו תולבא "לדנאה ה יכרד
 "...הזה םוקמב םיסנ ונל השעש ךורב, :םיכרבמ
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 ! רגסה., :םתכל דקפש בונמירמ קידצה םירכוז זא
 הלוגב תכלמ השרוב לע רמשש עימק בתכיו
 ילדנאה בו -- שדקה ןוראמ לוטהבו םינדע ןדע דע
 .ןשעכ הלכ עימקה ןואו ויקותר בהזה ץרפ
 ושיול םילבוממ םיכסמנ םינפ לע העמדו בבל םד
 ,םיפנע הבוחרל ןעטנב תואטמיס תוכשמנ םהירחא
 .םיזרדזמ יברה תוצוח ,הלזיצה המצע תרדוס
 ,קידצה ילעשב הכלהמ ,בושייל הנושאר ,סירטירה
 .ינוע תונש תואמ ןב םילד ןועמ םיזירזכ םחנזב

 ם'לרעב המלש לש תבש ןחלוש

 ףטח תולח יתש "תבשה שדקמ,, ןיי לע ךרב
 הפמב ןחלש ול ךרעי הכזי םא :תילטב ןכרכו
 .דגבי אל הכלמה תבשבו גלשה תוברעב הרוחצ
 תופעלז ינודיכב ולבק םהינפ "לדנאה,ה תורעי
 םיצחה תפשאכ םיטשה תורמצ רהס ליל קהביו
 ,גרהה יטוידרס יניעל םיאפוקה בלל ודריש
 ןבולה יכירכת תוטעל םיציאמו שבכ רוע ישובל
 םיניבלמ םירבק תומרע תוביתנב ולגתנ רקבב
 הקונח הלאשו ןתחתמ תומלא תויוגו רוזפב
 םידיסח ונייה םילוע םיליבשה םתואב :םתפש זיב
 הגרע ןר ןושש ןק-ונבל ,םילהוצ םבר תיב ץינ'זיול
 גרוהה רחב הלאב המל -- הרוהט םיקידצ תנומאו
 ,הלפתל םיפוטע םיצע ןיב ,םילפונב םינושאר םתויהל
 .םילמא רבשל םדונבו "ןידה קודצ ה םעונב
 םירמא יפנכ הב שורפ שי"ביר לש ותכרב ןכיהו
 םירבקו -- םמודו חמוצ ,רבדמ הב ללכו ךרבו
 תלכתה תעירי תוסחל הטמלמ ומורי וציצי
 תוסופת תורוהט תופוג םב תורובק המחה ץנה םע
 םיקונח אל ,םיעובטו םיטוחש אל ,ירזכא לרוגמ
 ,חלודבה יבכוכ ליל הזב םיקידצ םישחמ ,םיפורשו
 .ץצונה הטעמ תחתמ םירובקה ורבדי קדצ םלאב

 ,תורעיה סרדמב םיביתנה ישדקמ ורכז ,םינולא
 ! הלפתה דומעל םהל יהיו םיפוסכ םברל םטושב
 הקורי החימצל הניחתב םהיטחמ םיעינמ הלא
 דימתה תלפת הדבא הנא :םדקדק םידינמ וללה

 : תוחכשנ ריכזמל םיננחתמ ולאו ולא

 -- הבוטל תוא ונמע השע

 !הבותכ ,ךדיב ןונש טע
 ,אתירק השרוב לש םיקידצה "ואודדמל הלא ויהה
 .םילפונל םימידקמ תויהל ביואה רחב םהב
 םילפואה בצועה יליבשב תולצחמ םושיבלה (%) םימשמ

 ?התבשמל קחשי ימ -- השרובל ,םרבשל דוניש ימ ןיא
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 הידצ ינשמ םינקה תששו השרובכ תרונמ

 ,םינש וא דחא ידוהי ללג בושי יב ריע אלו רפכ אל
 םתובעב םוקמל ורסאנו םתיבל ףרט םש םפשחב
 םייחה לכלכממ הוקת קיז הגנ יכ םייוג ןיב בשיו
 .םתוורה "וש"י,ב ליכשה יכ םיתובר םייוג ןיב ידוהי
 היבצ ימואתכ םימודה םדקמ םינקה תשש
 (הישעת רוזיא אוה) םיטחמה יחושאב תורסנמ תולכאמ
 עיגי,, :קוספב תושוע תולבי םידי תורשע
 םיזירזה השרוב לש הירחוס ."ךירשא לכאת יכ ךיפכ
 -- םיזיזפ םיגלפ תודשאב הריסנ יתב םש ומיקה
 זלצבו םיצע םב םיעדגנ למעה תודוקנ שש ןה
 .ןליאו הלאו תוזרתל רוסנ תיב הב ןיא - הדיפער

 ,ויבאמ לשיפד-לארש שריש ןועמ םש םלוא
 .ביבסמ ויברוא םייוגל הרמה הפטמ וב איבסמ
 חצנ םש הולשב תבשל המד ץרעה-ףלוו -ץרעידב
 תצרה םלועב ךושכ הלוע ינב ינפל ערכיו
 חצקו ןומכ שד ץורחב תורופה ויתובא תלחנב
 תלדה םירבועל יחתופל --- הלאש השרוב "םרכש הזה,
 (..תלכאמ םקנל עקת ודיב אשידק הרבח שיא)
 רעזיילו השמ םינויצה .םירסנמ וינבו לסוי םש
 רזעל "םיצולח ל תויה הרשכה "לסרופופ ב וחתפ
 הדגב אל ותיבב ץר עיד בב ותבישיש ידוהי דוע
 ,הדקפל ותחפשמ התשרוב תבש ברע לכ דריו
 .הדקומ לע החזרמ אצמיו וייוג תא תוורהל ובושב
 הנמלאה לסיז ינב לש םימה תמא תא "לניקרי'צ ב
 הנקו וביבסת דימעהש לגלגה לכימ האר
 תרזגמ פולסירפה ילגרל רוסנ תיב ןנוכל ויאנתו
 .תרסנמ הנבו בשח רושעה תונשב החוור
 .הנרב םידבועה םה לעפמה ילעב לסיז ינב
 -- הניטניפ -- םיפונה תדמח ,הנינפל ברקתנ םשמ
 :לארשיל ולעש וידוהי ינש םע רפכה :םיתש ןה
 לצבו םחב "טוקרוב,ה םיתוש םש הצחרו שפונה רתא
 םידומצ םינק השש אל ,השרוב איה הפוג איה הרונמהו
 .םידוהיל םירעו םירפכ הרשעו םינש יכ הידצל

 םינב םה םינכשה תשש םינכשה רחבמ םה הלא
 ,םיננר עומשמ התקיתה תלוכמ תיוז השרוב תא
 .םינתח תפוחו ארמגה דומלמ םיברע תציד
 םינדעו דעומב ס"שה םויסו הוצמ לש החמשב
 "'םינרדה.ב םיצר םהו םיצר ונא,  תכסמ תמיתח
 (יתחש ראבל ונא --- םיצר ...םהו ונא,, :ונל יללא)
 ! םינדמלו (...חבזמה) תונרק יבשוי ןיב תודפ םשוה אלו
 דחיה וק וצבכ חבטל וערכה םתצורמב םלוכ יכ
 םישוגל ויתוכוש תורכ ןליאל השרוב התמד
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 םישודג ובחרל ויתואטמיסו בוחרה אראו

 תריש םיליטמ םיפצמ וליאכ ,םיבוהאו םיער
 תריעה יקומחב תוכסל םעפ דוע אתוצב רותל
 םיבינמ היצע םיקירומ היתודש ,השרובב ביבא יכ
 ...םיויזב קנפתמ הפונ ,םיחרפ ,תולוכשא ,תוריפ

 ,חותפה ויפ -- "רוזעי, 'ה .שירחמ אוה .סורטיפב הימוד
 .חור םג הוטצנ תוסהל םימילאמ םימ אלמתנ

 ,םיקיקנה יוגחב תויחה תונמטנ .םימלכנ םירהה
 .םיקיזה ינפמ ששוחכ איבחה ותולע ישמ יראה ןש

 -- םנויהכ רצועו רויח רוא ץבצבמ םינוחרקה ינשמ
 .םנועו לארשי יאטח ןיבלמה גלש םניע וז

 םתועמדו ויצמואמ-וידוהימ םייחו דובכ הלג יכ
 םתומ רמל םילבומ ותוסח ינב םירה איש תוזחב
 -השיגפ םרט דוגרפמ יתעמש "תשקבתמ השרוב,
 .השאו ףט רבג רענו ןקז םהיחא תובבר םע
 ,וריע ןיח הרכזב הלעמה קידצ דוע השרובב דלונ יכ
 הבורטפב ריאמו הגונה ,ץינזיומ ךורב יבר ןתח
 .הבוט חור הילע עפשש השרובמ ר"ומדאה ונב לע
 םידומצ םינק השש אל ,השרוב איה הפוג איה הרונמהו
 .םידוהיל םירעו םירפכ הרשעו םינש יכ הידצמ
 תראפת יקיפא םריתכיו ארובה דדמ הככ
 ,תופועו תויחו םיאנט ,יונ יצעו םינג ירפב
 .תרהונ םשאר לע שמשו םורמב םינורפעו רהנב םיגד
 ןדראוו רמטסו טגיטמ ,שרומרמב עדונ ןכא
 זחה תעופש השרוב חרזמב םזוחמ תלפש
 ,םידי יבחר םילחנו תושרח רתסב המותחה
 ,םימש תאריו תודיסחל הצורפו הדודב תענצומ
 ,םינקה תשש הל ברע ,הדומלג בשא אל :הרמג זא
 תובושיו ובהבה שלשב ,רואמל ןמש הב ריעבת איה
 םינבב רוכבה לארשי יברל "םחנמ תיראש , השבכ וז
 תובוט תודמו הרות הלודגה הבישיב הדמל םש
 הנחו הקלחב החמש "ושיו לטימ, הל תוחא
 הענצו הפונב השרובל התמד "ושיו רטנוא,  הנורחא
 תואקתפ ארק "ןוידפ,, ילב יבר ןימ םש רג הנותחתב
 .תועשה הלאב רכזיי ריאמ לסוי ידוד אוה
 .תולמע םידיו םיצורח םינב הנכשה ףעיסומל

 תולילו םימי הב לכלכל תונויצ התדמל השרוב
 .תולאשל ןורתפו תובושת הרובע אוצמל השקבתהב
 השרובל ךומסה לעשטיס ןטק רפכ המרה הלעמב
 (החוכש תויהל הל ןתנ אל --- החונז םירה ןיב תרקה)
 .השרפה הספ אל םירוהטל הרונמב ונילעה דימת רנ
 ןולק ץקל םיכלוהה ןיב אבו העבגה יכנא בזוע
 -- ןולדח תוחרואב םידעוצ ,תונולתה עמדב תועלבנ
 ,ןולמב םייקנ םייח תונש םישמחו םיתאמל םליש הזה
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 ? דזה רחביש תומל םייחה םיכוחש םינכסמ םיעדויה השרובב

 דעורו דעור דרחה בלה .הברקתמ ףעיסומל החרואה
 חרזמה הצקמ גרהל םיאצויה תוולל יכלהב

 הנחו לירשו רודגיבא ,המי השרוב לובג דע
 ,חרזמה תמח תחירז םעונב תוזחלו חושל
 .הננער הדיפר םתודשב םיזילע םידוהי ידלי לע
 ,םידרזב ףולצו יעשמל ףוטש ץחרממ רזוח אבא
 םידרווב תבה קורמתבו "ןימח,ה תנימטב הלמע אמא
 ,תרשה יכאלמו ליחה תשאו תבש לש המוי שדקתהב
 .אטחמ הקוחרה החפשמל םולש םיאיבמו םיולמ
 - - אכלמד הדועסל סגנ הנמ לכמ קלוח אבא
 !הקלחנ הבה :הנימזת הכורב תחלצ "אכלמד הולמ,בו
 ילראה ינמשמו םימשה לטמ םיקלא ךל ןתיו,
 !ץרקה אובי ךינטוס לע בקעי ידבע ארית לא
 טישעבה תומימ הב ויה םידיסח םישנא) "היה דיסח שיא,
 (תשקו םיצח ילב םידיסחב לטקב לחויה טק טעמ דוע
 ,םיעמטנ םירשואמ תננרב תוקנאו תוחנא תוקעז
 ;םיעשר םיטוידרס וצ יפל םיעסופה ירוטמ תולועו
 הנואש םיבלמה השרובב םיגזמתמ תוקעצו תועווש
 .הנועמו ןוכמל םיעוש ןיא ולובזו עיקרל העיגמ הניאש
 ,הפגא תקוחר הבישיבו העונצה ףעיסומ תא ורבע אל
 הפגו הקיח ךות םימרענ הפלפמ םירפכה תורייע
 .הפטו הנקזמ וענמ אלש תוחירצו תושיגנ דבלמ

 .;הפכו השקה םלגר םווג לע ושח רבכ םיבר
 .הפערס תבשחמ הדרחוה הזיאה ידוהי תדרבו
 תלכתה ילג ןיב טטוש הפלח אל הלילק בע
 ,דלח לש ורתס ינמכמ ףושחמ לבת רוא ירואמ
 םירכב םיטח תודש םחיל תויוטנ םהינרק
 ,םירכא תורצחמ םפאל בשונ תונרגה ףדנ
 הרואה ףוטשת םירוענו םינקז וג ינבל קר יכ
 .הרהזב םתמק לשבה ונבתו וירמע תמרעל
 ?םייחה ירורממ םתהב תרחמ םוי תדל ימ שוחיה
 םיאפר תעקפב קנוחה התוסכב םפנצי תומה

 רובי אוה קר ביואה ,הנושמה םתומב וושי אל

 ,רובע הנומ ידיב ןאצכ תומ רפעל םיתופשל

 היוגמ המשנה דורפ לע ותמח תעשרב וצי

 הינעה הרעוס המואמ ןשבכה ןשעב הלעי ימ

 הבר לבת ראפ תועורז קובחיו להי יכ רהוז םוי

 תוחומב םתבשחמ שרש תולגל תלוכי הנשי

 תוחוכנ וארש השרוב תיבמ תושפנה םיפלאל

 אבאו אמא לש םלהא םתובא ןכשממ םקתניב

 הבר ץרא לע םיעותכ ךוראה עסמה םע ךולהב

 ותוצחל רוסאש לועשמ םוריח-יוק וחתמנ םרובע

 .ותומ תא זופחל ,םייחה ול םירקיל ,וצק ברק ילבל
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 הנורחאה וז האכדנ האיצי ראתל השקי
 .הנועה הבושת ןיא הל םינפ תמגמ אלל
 באכש טחושה לארשי ''דרמ,, תא םירכוז שי
 ףט לע םחרל ףקותב שרדו ורוד לש ובאכ
 !!לבס דוע םיצור אל רענו ןקז ,םישנו
 .לבנב רושע לע ןגנל ונחנא הציד יצפח
 .םיערה םימיב הגה אהה "םיארונ םימי,, לחהב
 םיענמ קוחר םולחה אב יכ .אבינ המ עדיה ...אבינ
 .דלי לש תדערנ הלליו םא לש הנורגמ החווצ ןיב
 דלפכ םיריחשמ םינפב תובובל תוכרב וברעתנ
 בא יפמ םידחפ תעווש ורוכמ טהולמ ותאצב
 בגה יחל לע ףוטלב העשעשמו הטועפ אשונה
 םינגדו םיחרפ .תוהגנו המח :ביבסמ רוגמ ןיא
 םירהל םהניע םיאשונ םה הרזע שקב ילבל
 ,םירקיה אנא :תבותכה םשור תורימזה םיענו
 ,םירשי ,"ץראו םימש השוע 'ה םעמ ירזע,
 ,םידוהי םוליגש םירהמ םתוצע ושקב אל םהימימ
 םידוחה יעלסב האגה סורטיפה ילגרל ןוכשל םאובב
 .םידודשה וייוסחל ויניע וחלדו והארמ הנש יכ
 :ץרמב יניע תא ןפאו יתעמש
 ,ץרפה סורטיפה ילגרל םתצרפ
 .ץראה ןמ אצוה םכקוח םחל

 ץרק םכל יתיזח אל שארמ
 ,ילצב ןוללו אובל םכיתיתיפ אל
 .יליג תא האשינ אל איש תגספ

 ,קתושו םמוד השחמ סורטיפה
 קתובו ויעלס תודתי תא ץוער
 ,שורפ קחש לעמ לוכתה תמקרב
 ,שורחו קוסר וילגרל עלס קוצ
 ,שורטה סג עקרקב עוטנ ןתיא
 .שורד דסח ;םימחרל זמר ןיא
 !שוריג -- םכניד הפ םתא םירז --
 :םינד ובש זורח םידיערמ וינכש
 ןטש יתימע "ןאגיצ יש ןאדיז,
 .ןאכ אל םכמוקמ ,םכתאצ ושיחה
 קוציו ןתיא ,סורטיפ יוה ,יל הלג
 קוצה יקיקנב ךתמצע דלפב
 תורזמה תוחולדה ךיניע תופוצ המ
 תורקו םיגלשב רופכ יניע יתשב ןואפק
 ילת אוה קצומ ,בל ןיא םירה שוג
 :סורטיפ ,ךילא םילמ תוסנ יל השרתה
 -- סוכה ךדובכל הנושאר יתומירה
 ,יאלפה ךארמל יתלחז ינוחג לע
 בגשה תמצע לע ריש ךל יתררוש
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 (וגחה ןויבחב זונג ונדוע)
 המיעפה חור בורקמ ךתוזח
 המיענה ישפנ התויא ךתונח
 ,הובגב יתוהבג ןסוחל דסח ךל יתרכז
 .עוגרמ םירה אישב יבשומ ןתיאש תימד
 יהובג םהילעו םיהובג לעמ הובג ל אנ הנפ התעו
 ,האוג םש העשרה (דיגא םא יל יוא) ידידי עד ספא
 ,עולה חצפנ םכעלבל האושה הצענ םכרשבב הנרפצ
 :העות םכל יתישע אל םלועמ -- ינאו
 םיאשד ירקע ןיב םידוהיה ימד וקלחתי םימי דועב
 ,תוריפו תוקרי ,שבדה ירובדל תולצבח הנטבנת
 .םפטו םהידליו םייוג רובע ןגד ינימ תשמח

 בלחל םוכפהיו םימדה יבשע תא הנכחלת תורפו
 .תועבצאה תוצקב "שלושמ,ל םלאב וחבשיו ושע ידליל

 אורבו םדאה רצונ םליבשבש לודגה עשיה תנודמ וראפי
 (.."ורבדב היהנ לכהש , תחת הלבקתנ הרומת המ)

 םיעווג קוחרב השרוב ידוהי תויהב תעה התואב
 םיעבוטו םיכותחו םיקונח ןיידע םידעוצ וא
 תבשל תולח םעפ ופאש ,תויחאו םיחא תובבר ןיב
 ..."המדא התואמ האיצומ,ה םחלה לע ודוהו
 לקסדל חלגה ארוק םידיערמ םיעגרה דחאב
 םידוהי יתבמ הרוטע אתשינכב םימי ךיראהש רגיחה
 ,התנועב אלש ,הלפתה ינומעפ ענה ,וילע דקופ
 םלזרבו םתשוחנב םידערומ תוליצמה יתש
 החונמ לבלבלו התמדא שיערהלו השרוב תא שיעגהל
 .לאומס תילמפל ןטשה תדרחל השרוב אהתו
 ,ךימחר ורמכנה ,רמוכה (ול בל םא) ךבלב שחרי המ
 ? ואתב קנחנו תוומה ילותפנ לתפנה ,שודקה רדידי לע
 תשבכ םהמ םישדקה ןאצ לע ךידסח וללוג םא
 ? הבר אנעשוה לילב לשבה ךנג ירפמ םהל תתמ
 ?העיגפמ םהילע תנגהש םיכדה לאומשו המלש לע וא
 המילגה יפנכב תחא דיב זחאיו חלגה ץריו
 אמזוק ידימ ופטח ,ןומעפה לבח ףנכב הינשה ודיבו
 ,םיאיבנה ירופס םידוהיל הרוהש) לקסדה
 ,םיהובגה המשנה תורנב וקסעב רופכ םוי םצעב
 ףוריטה זוחאכ הקזחב ךשמ (אלמה שאלאסב ובהבהש
 ,תופוכת בלטצמ ,תולוקה תומוצעתב םעריו
 סרוקו ערוכ הטמל הלעמלמ ,לאמשל ןימימ בילצמ
 | םילכה תוכרעמב ותמח קצויו בירעמו התשמ
 תשעור תשעוג השרובו גוזב שיקמו לבחב ךשומ
 ('הרוחשה תבש ב העשרה יללעממ ץוח) השרוב ייוג וכז
 ..םירחא םייוג ידי לע התשענ הדמשה תכאלמש
 .האמטמ ידוהי ןיע ןיא ,חותפ אתשינכל הסינכה רעש
 - -- הנובלע תירע הלגמ בולע-בולצה תלדה רמוש
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 ,תויולה ינקויד ידב םירומש רצחה תנפב
 .םיואלסהו ץנצב ישודק לש םתינבת תומד

 הקוחכ (!?) תידוהי המדא לע הנבנש םתארי תיב הז
 .הכוראו הרוצב המוחב םשה תא וארימ ומצע ףפיג
 ןינבה תמצע לע ורמש םירבעמ הלפת יתב השלש
 יזינמ ה תוריק ןיב ופפא וינבא "ןוילעה, חרזמב
 רמשמ וביצה וילתכ יצע "שדוח ידמ,, שרדמ תיב -- ונופצב
 רצבמ יומד יברה ןומרא ברעמה תנפמ
 ,םימוטא-םיפוקש תונולחב הציצה םתשלשמ החקפמ ןיע
 םימותח ולע תסנכ יתב תואמ :"חלודבה ליל, לע עמש יכ
 ,השרוב לש ןמשה החלגו ,הלועל לילכ "השא,, ןברק
 תויסנכ יתב לע םג וימחר ורמכנ רמוכה
 ,תויפלת לת הז הלפתו תושרדמ יתבו
 הרישב "חצנמל  עמש ןוילעה ינפ לע ורבעב יהיו
 הריתע לוטיבל ותמשא אשונ אוה לכבש המודו
 עשרב םלועל "ןיחיתפ ןיוכ, רשע םינשמ העקבש
 *...אשד תואנב רסחא אל יעור 'ה דודל, :םירומזמ

 ,ץראב רב תספ ץיצת אל ,םולש רהנכ םהל הטנ אל
 ,חריל "ריאת לב, וצהו שמשה הנותנ ונל ךא קרה
 .חירה בירקי אל ןבתה ,םתרטק ורצעי תודשה
 םישובו וברש תונווע ,םע הז אטח אטח המ
 םישודק םילכאמ תבשב ולכא :םהב םהישוע
 םיפג הזר לוגנרת ,ונמשב לגיק ,הנבל הלח
 םיעמ םיקנמ םימושו םילצב םיציבו ןיסובלוב
 תשחרמב הלשבמו הנגטמ תכברמ הזירז "הירב,ה
 ןשדל םילוגנרת םימטפנ המיעטה הקטאלה ןעמל
 םיעימשמ -- שוחכהו לדה רשבה תא
 ! ל ..םיאיבחמ -- םיבלוצ לש הרדקל ןמשה "רחא רבד ה תאו
 םהיניש ןיב ונדוע רשבה
 | ..םהיאובחממ ואצי םיחצרמהו
 רוסמ םינומעפה םער ,רגיחה המזוקו רויעה ייאיטפאמ
 .תשוחנ יספמ -- ויחאו תשע לזרבמ עקורמ דחא ,םהידיב
 .ררועל םירה לעי אל םהיתומיעפ לוק דה
 והרק רשאו ותוסח רפכ תא חלגה תוארב יהיו
 (לאומש רפסמ ףלש םהינש תא) חסיפו רויעל וציו
 העשרה תעווש עימשה םינומעפ ילבחב ךושמל
 םימלאה םירהל המהבו היחל ,םימיו ריואל ,ץראו םימשל
 ,המיאו המיהנב חורצלו קועצל ,תושירחמ תועבגלו
 תובושק םינזא שירחהלו םינאוס ןואסב םיערהל
 םישחכה ןושאר ,סורטיפה ןועמש םש ,תשחכ םידוהיב
 םישחנ ךוליעוי אל ,העושיה תוחתפמ ךממ שובכי
 :שחכה הנע ךב םג םימעפ שלש תדביא ךמלוע
 .יתחשה תוהלבל םתאצ בו "הרוחשה תבש ב ,הפרשב
 "ןויקנ,ב ןיחבה הידוהימ התקונש רחא םוי השרוב
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 הרהיט סנ ךרדבכ המלענ די :ושדק ריעב הלגתנש
 הדרי תיזזת חור .םינשב תואמ הילע הצברש "האלח ב
 ותאמוט בוחרב םידוהי שקבל לחיו דסחתמ חלג הז לע
 ןיערמ תמחמ ויה םירגוסמו םירוגסש רצחה תותלד
 רמוסמה בולצ שיא ותוא לע תוחנל םילולע ,ןישיב
 השרוב תורעי ינולאמ ובצוחש םיצעה ינשל דולחה וחפב
 חפ הז ךופהלו ותדע יטושפל רפסל םחוכ םיידו
 .ול ןגמ ןיא םעב טלחומ ןוילכ קידצהל שפנ יחפל
 .השרוב תא שיערה תולצמה םער ,םילבחב הכישמ
 .ןטשה תדרחל השרוב יהתו התוחאל הרסמ היסנכ
 :םיואמ תיחשמ ילכ רבצמ לע חלגל עידוה לדגמה
 ,םיניכס ,םיציפוקו םימודרק ,םיניפצו םיניזרג
 ,ןינברד .םיתבצ ,םיסנרוק ,תוריצפו םישיטפ ,םירוסמ
 .תוברוטו םינולקצ ,ןיקשמ םיקרומ ץע תודיו די ינבא
 :ןוניחב םילוע תולוקו םעזב םיתחנהמ םילכה
 גרה רישב רמאנכ "הפוטי ןיכסמ םידוהי םד,

 םרוז יכ ףטונ וניא לבא הירכוע לבת יצאנמל
 םיאפורה לימזאו םיעוצפו םיעובט ףחוסו רהונו
 הרבוע איצוהל השטרמ .הרה השא רשבב ךתוח
 .םייח הב םירובקה לע הענ הפוריא תמדא
 השרוב ינב ?תוירבה תבהאל ,ןהכ ,ךל ךישמהל
 תורובה תבחמב שחור םמד בטורו רשבה תונחטב םיקסרנ

 יברקב םישיטפ תומלה יבבל ינכי המל
 .םמולש לע יתרמש ,ךפהל ,םידוהיל יתללוע אל תוער
 -- "רטלא ה הצקב בצוה הז ,המשאה תוגרדמ םלוס לע
 יליריקה בתכמ יתפטה ,ףטהל ינארק "לצנאק ה

 .יליבשב םייד -- ברעו יתש ,עישומ תבילצ לע
 לומתאכ םמוידםוי ןובשח םתיב לומ םישוע םיכלוהה
 רזחל הרהמב םתעדו םיעגרל םנועמ ושטנ המוד
 (תומקו תודש) "תודלוה,\ו "תודביל,, יבחרל םטבמ םיקרוז םה
 ,"ןקז , ול חמצמה תושכה יחלקו םיניערג תוביהזמ
 ןקריו תונג ךות תותפר תומהבו םירכא תותקב
 ןדליו םישנ תרחשת םיפיסכמ םשארו םייוג
 הבידנו הממחמ הלהמ ,םשאר לע הקדצ שמשו
 םינשמ תונכשב הבוט המימי םימימכ םייח
 םינב ןיב תעדה חסה ןיאב ,ןומאו תוער אל תורבח
 ורכנתה קחרמב ,.תוהגנה ובכו הרמימכ עגרלו
 : הרעב םשאר לע תחנהש םילבוח לקמו םהל
 ,םילובגה דעצמב ורמש םיחלאנ םינאדי'ז תוריהז
 םילומגו םויה םקנ םוי לגרל גונעת לש לויט אל
 םיזעו תויש תזנירב ןימחו הדיטשפ "תבשה תלח,  דעב
 חספל ןנמש תא םתכתה םתטשפ ונלש תולוגנרת
 "תוקטל, המדא יחופתב תושע ןהיציב םתלזג

 ,האובתה
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 ,בקרמ םישובע םינדעמ תלוספה םתכלשה ונלו
 ,ויללצב רעי יתאפ לע דמועה יוג וב רחבי זא
 וילענו וישובלמ ןיגב טגלק לש ודימ והנוק
 ףחיו םוריע דע וטישפמ ורחוסה טמשנו קחדנ אוה
 ףרפרמ ןזרג ףרע לע ףינהב הרכנש ורבק וב אלממ

 חרוזה רנ לומ הכונח יברעב "זועמ,, ריש רכזי דוע
 יחבנמה רצל חבטמ ןוכי תעל,, הפוסכ הוקתו
 חבזמ לע לילכ ןברק הלועו דקענ רחמו
 :חווצ לוק ןיאו וינרקב ךבסנש ורומת ליא ןיאו
 תלכאמ האינמ די ןיאו "רענה לא ךדי חלשת לא,
 דלי דע שישימ השרוב תא הדוח תחת ריבעהלמ
 .רבעמ םהרבא לשא לומ המגעב ובצנו ואצוה
 רבשה שיחמ ביואה םויה "תונויסנ,ל תע אל
 םימשה בבלב עולה טהל םיריבגמ םינשבכ תוברא

 םידעומה גחמ םיפסומ החנמ .תירחש לש תולפתה ןכיה
 םידערנ תודמעמב ןילפת ירטעמ תותילט יפוטע
 - םינימה תעבראו הרותב החמשה תוכוסו תבש
 ! ?םינימאמה תדעל לומג הזכה תווצמ ג"ירת
 םינימזמ דוד ןב חישמ "םילשוריב האבה הנשל ב
 .םיניכמ םתומ תא םייוגה התעו םידז דימ םלאגל
 הפש לע התלע אל הנולת ,הלמ הלאש אל לואש
 .הפיה הביבסמ םניע תא וקלס אל םכולה ןורחאב

 םירצונ לש המה םהלש ,הערמל תודשו םירפא
 (םירצוקה המה יכ םייוגה עקרק לע עטמב וניעט)
 םירצואו הזבל םיטע ,השרוב תא םתאצב םיפוצ
 "ולמעו ידוהיה שוכרל רקפה ןיד ,הלאל םינודא ןיא
 .וללש ןואש אלל עלב וקש ץיפוקו םודרק אשנ אושל

 בוחרל םזיעהו תיבה תביזע לע יוגה דקפב
 .בואכמ הז םלועמ ושח אל ,תירזכא תומלהב לחוה
 םינקזב םיפחסנ םינקז הנקמה דמעממ הלפשה
 ,םינעשנ אובחמב ,םימלכנ םיניע הארממ םייוג
 הדעל םידוהיל השענל הבושת םמצעמ םישקבמ
 הדילמ תקתושמ הרענ ,םיריטממ תופיחדו תוכמ
 תוטומנ .תושולתכ תויולתה הילגר ,הדימעל םיצלאמ
 !? תואטוח ויה המב הלא תושפנ ,םיפלשנ םלסמ תוקונית
 םינודנ יטפושל לי'זח ווצ "הפי התימ ול רורב.

 םינוכנ םכנעמל השודק יעגר ,התבו ריקיה השרוב ןב

 תומצע ישרומ ודערי ןעמשל םימויא םיתוממ

 ..תומב לע אל םכל רזגנ חבטמ םיללמוא ועדתה

 ,אובי אל תיתרמה םמושיר הצנגממ הנועמה תלפתב

 ובבל חיתרי אל ,ומצע לועה הגה השדח התומ

 םדא ינב וגרהי תינכתב ועבקי םכעווג המה

 ,םדה תכפשת לע וטילחי הלילעו בר השעמ תושעכ
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 ? ףונה תובונתו תובשע לע ומדו ובלחב בוזי ימ
 ? בוחרה יביבל סרקי ימ םיכרדה ידצב ערכי ימ
 תופוגה ילית לע הריי ,םיחא רבקל הכזי ימ
 תופופצ תומרע ופרגי ,סוכרפב םייח דוע םיפאושה
 -- ףכב תוארוה קלחמ ירזכא לתהמו שיו
 (בכשל םרבקב דובכב םידוהי ימוהז םייואר)
 ..ףטה ךותבו לאמשמ םישנו ןימימ םירבג
 ?וצב םיעגופל תפומל שמשה דגנ עקוי ימ
 ,באכב תוועתמ דקויו רדגל למשחב דמצי ימ
 ? בלו תיצמת םד איקיו תיכוכז תותכמ עלבי ימ
 ? ףסשמ ץמוח דיבש וללוע תוחרצ עמשיו הארי ימ
 ...בא לש ראוצל רושקה לבחב ךשמיש -- ןבל

 וייח ליתפ ופכב דפקיו וינטושמ תומ ול שקבי ימ
 תופרתמ תופוג ירופרפ טיעמהל הזוחש ףלח אל
 תופצומ םידוהי םד רגה גרה בר תודומל

 תופליכב יכ החבט ןאצל תושעכ הטיחש תעב
 תופכב התומה םייוגל רקי לזרבה לישכבו
 םחומ םורק רגהו השטר דקדקב תומלה
 עלס לא זתהו ץפנ ,תושודק תובשחמה שודג
 םחונמל םיעושמ םילוח ,םפטו םינקזו םישנ
 הלכ םא רחמ םוי דלי המ םיעדוי ןיאב
 סמח ילכ ןיכה רבכ יכ ץקשמה ביואה םהמע השעי
 זבל הנותנה הפוריא תמדא לע דרי דושה
 -- םימ לש לובמ לע העובש שי ,ןנעב תשקל םשר ןיא
 ..םימש ימשגכ רגנה ,םד לש לובמ לע העובש ןיא
 םידמשנ םע הז תולהק ידלש ,םיחובט םידוהי ימד
 םידחפ תומוהתל ללוגה תמישנו םימדה תורבקב

 חלגה יודיו

 ןושאר םוי יעמוש ושע ינומכ .בולצב יזח לע יתנמס עבצאב
 .ןושיאכ םהילע ורמשו ידימ רפסה ירבד תולגמ ולכא
 הסימה םיכרוע הז אטח לע ...והולת ,והונע השרובמ םידוהי
 ,הסינכה חתפב וצע לע ךרסנו רוקדו בולצ והירהו
 יתבר המגעב דדוצמ ושארו עוצפ ןכסמ
 "רתכ,ו טפשמ לע תודירחמ תונומתו ...םימחר שקבמכ
 : ןירוסי ךרדו הליפנ תניכרב בלצה תאישנו םינקרב
 םיבזכה תעמד םחל םינימאמה תדע תא יתלכאה
 'הבוט לע םידומה יקרועב סעכו האנש םדל ךפהש
 ,םוורהש ,שארו הנעלה ירורמב תוארל "וכז,ו
 .םיגזומ לש םחזרמ ואלמו רטסיולקמ םיסושמ ואצי
 דושה עקר לע השרובב וחצרנ םידוהי השמח
 ..םהינפב אלו קחרמב וחצרנ ;םלזמל ,םהידוהי
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 .םמות ביתנב םוול באכהו לפשה לוסו יוניע .תוללעתה
 םישלשב ךקלח יכ ,המזוק ,שוטרוב חלג ,ןובשח האוב
 .דסחתמ חלג ,ךתעידיבו ךריעב םואיפקה םיקידצ הששו
 .תומל םיאצויה תרזעל וררוע םיבכוכו חרי שמש

 .םכותב חלגה התאו ורתענ םייוגה יבצע לכ
 ,קדצה םכתא םאב ,םימש ןיד םכילע ולבק :ךתבושת
 .קדבה םוקי ךכבו הלזי'צל ורגויו וסמי םיגלשה
 ,םניאש םידליל םיעוגעגב זחאנ אוה םואתפו
 ,תוישה ואובי ןיאמ םירהה לא ויניע אשונ
 ...אנעשוה לילב םידבכה ויסגא ךושמל ,םישדק ןאצ

 ,הואתמ קקושה םהיפמ יתענמש ,םויב לילב המל
 .םידחופמ תוקונית לומ ןושל יצרוח יתדמעה

 תועיר ילויט םתלייט ,ברה ךנכש לע ךבל ךכיה
 .ותימע ינזאב ובל תגאד תא שיא םתחשו

 ויתואצותו ךוניחה תא חלגה התע האר
 ,םינש לע םינש ךיניזאמ ינזאב תשקשקש
 םינומעפה ינשב הכישמה ץמאמ תעב -- .דומעה ימורממ
 -- הדלפה תוליצמל םיגוזה תענהב קבאנו
 תוומה ילבח תיועב ךנכש ףא לתפתמ
 .."ידחא,ב המשנ תאיצי לע הגוהו תפותה תעלקמב

 החוורל תמשונ החפשמל ךתיבל בושת התא
 ורפא חורל ורדביו ויפרסמ ופסאי ותואו
 יתנג סדרפל ךוחלש םימשמ ,םש התא הנה

 ,יחופת םיעט המ הז סגא האנ המ .הירפמ לוכאל
 קקושה דליה ןכיה !םועט :ןנחמ הפילקה ביהזמ

 ! ? םימודא תוריפ ויסיכ תא אלמא ? ךחל טשומו קותמה יירפל

 .ירפל לאשי אל דליה -- ורטפ וא אמזוק .שוטרוב חלג יוה

 הבר אנעשוה לילב םיבלכב ותשריג ,דעומה תרחא

 .םילהת קרפב וטיקשהו שאוימ רזח .ןובערב ושפנ דוע לכ

 .בזוכה ךבל בוטל געולו ומד תא אוה עלוב התע
 ,םד יוור רפאב קבאתמ אוה ףא ךסדרפ רכוח קישטילאפר

 םיאנתה יתפלחה םינומ תרשע .ומחל ןובלע לעו וילע יל רצ המ --

 םינפח אולמ תועמ דוע ודימ אצוה הוקתה הספאש יתוארב

 .םיעבצב םילבוטה ,יפיזשו ,יסגא ,יחופת ול יתרכחה

 :םילפכ יתאטח לככ יתלבק תוריפ לע יסוחב ישנע תא

 .םיניע ידמחמ תוריפ יל רסא ידוהיה אפורה

 .םירצמב םעפ ומש הלחמ לכ םיאולחתל רפסמ הנמ

 .הריצקל ואצי היסנכהמ .ול שירחה ונומעפ רמוכה םודיו

 ,ביבאה תמח ינרק הגפס המוחשה הרועשה תמק

 ,םתחלצ םישיגמ םינמשמוש ,התמוק תפפוכ הדשה תלבש

 ,הינב ימדב הבייטינ אל השוחכה השרוב תמדא

 ,השרובכ הרז ,המדאו ודחכנ םתיבמ קחרה יכ

 -- .חקול ונממש ותמדאל םדאה תא הריזחה
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 "...בשושת רפע לאו התא רפע יכ.
 ,וצווכתנ םהיטמק ,ורמרמח וינפ -- + חלגהו

 ...ךביו ולוק תא אשו םהילע טשפ בצוע

 ,ושע ךנקז ןכ -- ?היכב לוק הזכ יתעמש ןכיה
 ,ותכרב חקיו הרוכבה אשיו וילע בקעי בוקעב

 "...הגרהאו -- יבא לבא ימי וברקי, : םחנתמ ושע ויכבב

 הגרתשמ חצר תינכתו רבוצ אוה ובזכ תועמד תא

 :הגירה תכאלמב ףיסויש חלג לש ויכבמ דחפ ןיא ונל

 .הגיגה חלגה ,י"שרמ דמל אל --- "וברחו ושע ידי.

 םידדמ תוקונית תעיס טפטפת הנורחאה םעפב
 םידדל דומצת אל םהיפ ...הגירהמ בוש הכזי ימ

 ..הרזח ןיא -- םהינקזלו םהל םנושל חצת םיללוע

 הרצמ דרשי אל שישקו קונית הידוא לבקת השרוב
 ,האמוטה תורפעב םותס םשה תרות למלמש יקנ הפ
 -- םיפחו םיכרה יעצפמ תתושה םמד םיקקלמ םיבלכ
 העמשב ךנזא ,חלג יוה ,ךפצק אצי םידליה לע
 ,דליה לש ךזו שודקה םהיפמ אצוי "חלג,, ראות
 דלחה ייחמ חפק ,אשנה דמעממ ךלשנ המוד
 םיכרדב םינדי'ז גוזמ לע -- רפסיו בלצה ףסויו
 םיחטבמ תוקמ סופתל םנוזפח יפ לע םירכנ
 העשר עבצא תללומ םש םיוקב הלועה ליבשב
 הארונ התמה בצתתו ... "הלאמש םא, --- "הנימי | --
 רתויה וא םיחרוא ינפ לבקל הברקתמ הילכה
 עדת אל עבש לואשהש דע םידחא םימיל םייחב
 רעו ץיקהב םייחב ךתוחה ,תיממה ,אפורה רמאמל םעלבת
 .הדקעל "ןוה,, ורמא אל בה-בה תונביה, םד תאמוג הקולע

 -- םינוילימ תשש תסכמ הירגנוה ידוהי תואלמב
 ,םינוילעב הבושת ואצמת םא החכוינ אנ וכל
 .םינויכ םיכז ןפטו תוהמאל האושה םתאב עודמ

 .הלצמה תמיעפב וברעתי רוחשה תמילגב רפרפמ ךדועב

 ,הקינחה אתב הסיסג יבאכב רפרפמ ברה שודקה ךנכש
 הלפתב הרוהטה התמשנ תאיציב תוועתמ לתפנ
 .הקיתעה "דחא,, תאירקו "לארשי עמש ב ותבצחמל בש
 ,הנוכנו תראממ םינדי'ז תכממ עשי לע םיסלקמ
 הנודמל ,םאל הלהת םישודקה םימב ךשכש
 םינפ לע םילהוצ הולשו םולש טקשה ררוש תוצוחב
 םיננר םזפי ויתחתמ .ובלצב בולע-בולצה
 ומולחב חספ לש "תוקספ,, לע בלצה יטוש לודג ,ירדנאה
 -- / ייל יל וקרז םלכ / -- הזב ורבע םיבוט םישנא

 / הברה יתלכא ינאו -- / השו לוגנרת רשב
 .ומוהתל דחא לכ ומלענ -- / הפ לכב ולכאש םידוהי
 :ףרה אל ריואב ורפרפ ,םיקוספה יערק ומייקתנ
 .יברחב ,היחב ,שאב ,םימב ,תומי ימ ,היחי ימ,
 .םיליערמ םיזגב הקונח -- "ןוארבי תותימ המכ,ו
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 .םיליבשב היריו הטומת -- רחאמו םדקמ ןיא -- "?ק,ל םויכ
 :הדובא המוא תורבקמ העוש לוק תותכוס ינזאו
 ...הדובמ חבטה רזג ךכ "השקבתמ השרוב -- השקבתמ השרוב,
 הדומצ קנחה תבינעו דעי רמל הביתנ הטמ איה
 הנמא ןונמא בר בתכ הפ השרפה "רוזחמ,ב השורפל
 יהנשה תשודק ףקות הנתנו,, םיקיעמ תונומה םירצמ
 םיקיתעמ ינוחכשי לבל םיקוצמ םימחר ושקב
 םיקיפסמ ונא ןיא םבתכל םיקיחדמ העיריה לע תולעל

 םירעסנ םימיאה העלסב ץורח בהז תולעב יהיו
 ,םירסיקה קחב ירתסד יתרת םידוהיו "תורכמ,, יכ
 הטטור דיבו לידנמ בר קידצה ץלחנ זא
 הטנוסה -- "בהז תריש,ב הדספה השרובל תרזחה
 הילדג ,הרישל התעו הפולש ותסקמ סומלק
 הילטיא תטנוס תריש איה רסיברא תורוש ןה בהז ריש
 : אשיוה יגלפ תודג לע םירירפש רוהנו ףסכ יצר
 ,השאב האירבה היחמ אפרמו הקדצ שמש
 םיפונב רדהה יבחרמ העפש בבלל םירורמת
 םיפוחל רבעמ התעפי םידוהיל האנה הרוסא
 םיחוחתה תודשה יחוחינ סריתה ילובשא םיביהצמ
 םיחולצה םירינב םיששו םיונב םירחתמ-םירגתמ
 .םיחותפ תובבלמ בהזה םילזכ יתריש עבות ךכיפל
 - הצנ התלע םיכרחה ןיבמו יהיו
 ,הצילמה תביסל רבסה הנה
 הציצמ הרותה תוניפמש
 :הצידמ ץמש הלילח הב ןיאו
 דעל הרישה םכל התיהו,
 ידעו םלועל חכשת אל יכ
 יידרל ילקוי, תיבל עיגה הנחמה...

 ,םלועשמ עדוי םב ןיאו
 םלועב םיטחשנו םיגרהנ ןכיה
 םתומצע רוזיפו
 רפאל הנפרושתש
 הזינגל ןנתנה
 !? רפסמ ןוילגב
 םיאפע ןורוחב רעיה קיהבה הנבול תא
 םיאמרה בר "ןבל,, תא "לבנ,ב ל"זח וליג רבכ)
 "הרוחש תבש., וז חיכות ןושלב קיוד אל הרצ תעב

 .הרוהט הדע ואיפקה םירוחצה הרקה יגלשש

 םיבינה רחבמב תודח המגעו החמשו הגות
 .םיביגמ רסומב םירישב .ןתני אל תויעבל בושיי
 הריכזה השרובל הבחה ,הרושה לקלקת הבהאה
 ,הרישה תונמאב הלענ גוס טויפה תכלממב הנשיש
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 ? םיכעזנ םימיב "בהז ריש,
 .םיחדנ םיבכ השרוב תורואו
 הרואמ ןנעה וציפה קעוזה שודקה םנורכז
 .הרותה תווצמ םויקבו םהייח תוחרואב םירשיל
 יתישע ינא םג ןכו -- יתיאר השממ
 םיבבלנ החישבו הזורפב -- םיבגשנ םירבד ירחאש
 הרישב ובל תא ךפש -- הרימאו טושפ רובדב
 הריהזמ תרהוז -- הרידאו המוצע
 .הריאמו הריעמה החיכומ -- הריתמ הז תאו הרסוא הז תא
 הטטור ההכה ידי -- הטינוסה תאזל
 :ינימשה הפריצ השרוב ,בהזל תומשה תעבשלו
 .םידוהיה ודער -- םיעלסה יקרועב בהזה םקרב
 ,ינימירה םחנמ ומתח -- הרכמה ךונחל אב רסיק זא
 .םידואה תולע דע השרובב הולש -- ץורחה אלכנ
 ...םידליה -- יתמא בהז ירישמ ךושחא אל ןכל
 .םידטא ויניעב ויה םה ,ומיעה ןטשה ,םייורפדזפ
 םתאפרו םכתימעל םתדר אל הכיא ,הלעמ לש םיכאלמ ,יוה
 !? םתכה לצהו רהוזה יכאלמ רתסהב ותכמ
 ;תופנכ עבראמ םילידג אצמאו הלא ןיב יתאב
 - תופטוטל תע םרט רנ תובכב קוניתמ טמשנ הז
 .הזורפמ שירחמו םתסנ שורק םד שודקה םהיפ
 .םיספה תילטב והוטע םיטעמ םידעצ ירחא יכ
 .םיסעכו יתשדקה הבהאב ,בהז ריש ,הטינוסה תאזו
 הזופנ םיכזל הכז ,םיגיס ןיא ,הרוהט הריש
 הילכל הביזעה רחאל םוי ד"שת ןויסב תילדב
 םלועה תאירבל עבראו תואמ עבש םיפלא תשמח
 .םלוק םדנ -- זפב םיאלוסמה השרוב ינב
 יזמא,ו "היוללה,, עמשי הדות לוק םתארי תיבב
 ןימאמו ללהמ ידוהי הלפת תיב יתבונג
 .דיבע בטל -- הב דיבעדו השרובב ללעתהש המ לכ
 ךזה ידוהי םשנמ רהוט "השודק,ה רצחה ריוא
 ךרה סגאב םיסגונ אל ןבר תיב תוקונית תויפ
 חווציב םנושל ץורחל םהילע תאשה ,חלג ,םיבלכ יכ
 םילמ יתש םיתפש תשראו -- םילהת יקרפ םישמחו האמ
 :םילילצו לבנב תויחל םהל ידו אתשינכב וריאשה
 םילתו םירוצ .םפקתו םחכ ןה "ןמא,ו "היוללה,
 יתראפתו יתרטע יתרד הב יתרק יתרייע השרוב
 יתרזפ אל יחכ חורל -- יתרמג ,יתינש ,יתארק
 םרה לדגמב עוקשל םורמל תויוטנ יניע
 םיעותעת תנשוש ןימ ,םיבלצ תעלקמב בלצה
 ורקפהב יסכודותואו ועשרב "יטנאציב,
 םיכסמנה ,לארשי לש םמד םיריתמ םהינשו
 םירהב תוגרדמ םינשדמ ,םימעה חבזמ לע םימכ
 םטש המ) חלגה ונתנ הפוצ ודמעמ תגספמ ,םשמ
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 ול עדוה והווצ (ושפנ התויא "ןהכ, הז יונכ
 תשלוג התיעבמ לוק תבו ...וינאדי'ז לרוג לע
 ,םירעה םירפכל השרוב ןיב םילפמ ןיא :חירצה דוחמ
 ראוצ לע תוכרכנ ,תולתפתמ תועוצר תומדו םילוגרפ
 הפטל המא ןיב תודירפמ ןתופילצ ,תוקונית
 ,הדלי תא ריכת אל אמאו םפוגב םיעקתשמ םד ישחנ
 :םמוק תא םינחוב םישישי םנמגרא םדב לובטה
 .וימדב ושלפיו וירמסמ וב ץעונ יראידמ ףגמ
 הירעו םוריע םידמוע האפ ישולת םישישק
 .םדל םיאמצ םיצירע דיב שכונש עוסש רטנסמ
 בוטדםש-לעב לארשי יבר ךינפב םידוהימ הקיר השרוב הדמוע
 (םינמדו םינשבכ תורובו תוצוחמ) הרבקמ הבבודמ היתמ חורה
 אינסכא שקבב ,דחי ךתא וניגש וניעט .ש"בירה וניעט --
 וקבד השודקה ךעבצא שארל וניניע ,לודגה ךחורב תרציש תודיסחל
 ,תוגספ ונגספ .םיגלפ וניצח ,םירהב ונדרי הלילמה תדימלו
 השרוב תריעב ונעגפש דע השרחו שרח רעי ךתרות רובע ונשבכ
 ,המימת תודיסח ןג הנגב ושפ םיקידצ תפנצו םידיסח תעקפ
 ריעב רותנו אוב הלענו שודק קידצ ,םישמחו םיתאמ םינשל הכזו הרוהט
 תוזוזמ םירקוע םינעוצ .הברקמ םיקידצה ןורחא םת ,הב ידוהי ןיא
 ,שדקה יבתכב םירבונ תויחב סואמו יחס ."תועירי,, םישלות םיצקש
 ,תוצוח קבאב םיססובתמ בוקרטייפו רימוט'ז אנליו ס"ש
 ,םיניבה תורוש רפעמ רפעו יישר לע ללוגתמ רפא
 סישה תרוסמו "א"רגה תוהגה,ב תוסבומ תופסותה
 .היניע תועמדב הלכמו ץראל בשת םא ר הנמלאה
 תרזוח םלועל םנמא תועטה ,הוחתסנו תודיסחה הבחסנ
 השורפו לארשי יבר הליאוה ןכל (ורזח אל ףטו ןקז)
 ,הקרב ינב האובו שדחמ םימי לע ךתחפטמ
 ,השרוב תא םתוסה סחניפ יבר תודיסחל יעיבש רוד אצמת םש
 ,ץינ'זיוו ביסוק תיב ילהאב תונומט ויתומצע
 הלפתו הרות חיר תמשונ ותמשנ ,"סחניפ תעבג ב תפחרמ וחור
 ילישרהמ,, בוחרבש "סחניפ להוא,, ותיבב
 ץראה ירעבו הפיחב םילשוריב תודיסחב םאה ריעה התואב
 המרב תואישנ ןיגהונ םיר"ומדא ,ןרבקמ תולשוש ומק
 השרוב תלשושל לבא הלעמב ולע םישדחתמ םידיסח
 הדבא השרוב הדבא השרויה דוע םק אל
 .הטקש השרוב ד"שת ןויסב "תלד ב
 .הטטור טיהלת םורמב תבהלש
 .התמה הלהקה לבקת אל הרותה

 ,האטחמ ןיבלת אל תייוגה השרוב
 .התיבמ הינב לע םא התלג יכ
 "הטנוס,ה יבלב אלוכ הרישה חור
 הילטיא תרישב ררושא אל ןכל
 אילעמ ארוהנב הל יד - - השרוב אשמ
 ,םיחצנ חצנל הידיסחמ תודיסח המת השרובמ
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 .םיחבזו םיחספכ םילכאנ םהו למקו שמכ הנג
 .םיחוור הרייתשנ אל םירבקב -- םיחבטה בורקב
 הדקע ךרעו םירהה דחא לע ודמעב םייוג-ןומה-בא
 םיואתמ רקרקל הערפ םג דורמנ ינפל ןושארה דמע
 םיואלפה ויבאו סוטיט שדקמה בירחמ רצאנדכובנ
 .הדעה תאזל וזמ הער ןיא בקעי הסישמל ןתינ זאמ
 :הניק לש תונושל שלשב השרוב לע ןנוקנ הבה

 הענצב םויקו הסנרפ לש התמחלמב "םירובג ולפנ ךיא,
 םירשי םישנא "יתבר ריעה דדב הבשי הכיא,
 !? םירקי םידוהי םוקמב ,ינובר .תרתוה ימ תא
 ?1 םירזג יתדלומ שרע תונפד "יתיארו לכוא הככיא,
 .םירדע-םירדע וחבטנ םינושאר ךידיסח ,הב םידלונהו
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 'לודְגַה, ףלָאוו 'ר לָש הֶנורַחַאָה תּוחיִלָשַה
 ,תֶזָפּומ תֶכָּסִמ הָשְרּוּב לע הֶגְרֶס תֶרֶהוז רקַּב תַעָש

 םיִנְרְו הָשְרּובְּב ביִבָא יִּכ םיִרועָשַה ריִצְקְל לָּגַמּו שָמְרח
 םיִנְרָא תּורָמַצְּב בּולְבְלְו ,הָמִהְבּו הָּיַחְו םֶדָאָה
 ...יִעְרָה יִבָשַכְו יִדָש סלעי

 םיִנָבִא תָבַצִמ יִרוחַאְמּו
 םיֶּנָתִמ םּוסְרְּכִמ תופּוקַת תוקּוחָש ,תויִתוא תפּולק
 ;הרּובקל אָּב הפָש יִנָשַה ,ורָשיִו ףלָאוו ביר לש וחְבָשְּב

 - הָרּודַה םֶתְלַעַמ ,םיקידצ ,הָשָעַמ יִשְנַאְו םיִדיִסח דועו
 ישיִלָשַה ''םייח תיִב,ּב וחְצִנ תיִּב חַתְפְּב דַמּוע
 - ישיר תיִשָּב לַגְלִגְו ,ןירוסי יִּיַח יח קיִדַצ לּומ
 יָח לָּכ דָעומ תיִּב הֶז ּוכְנֶח וב ןושארֶה 'תַמַה ּונָכְש םֶע
 יוְדַה שּורָפ ויָנָפ לַע ;סֶחְניִּפ יִּבַ ןָּב ּויָוֶלאָרָש אּוה
 םיִזְרֶה דוגְרַפ יִרוחַאְל הָשיִג ול ּולְצֶא אל םיִנָש הֶז

 ;םיִזָפְחְנ ּובָּכ אָמִאְו אָּבַא תורוא ,דָדָּב חַטַּב ּונָכֶש תֶע
 ,הָפּורָש הָמָשְנּו דּוקָי וג - תֶלָשושַה זרוח ל'רֶּתְלַא ויָחֶא

 :הָפּוטח הָתיִמ תַמ - םּולָשְו ,שְדקַה תּורָפֶא רֶזָּפ לַחּוה יִּכ

 ?רַנ רוא הֶאְר אלְו הָנָשִמ לוק ותָמָשָנ הָעְמָש אל הָמְלַש

 ?...רֶרועְתִמ יִכְּבְל הָטֶמ םש םַרְּג הַמ םֶנּויִלְּכ חראָל

 .םִחַנִמ ,הָרָצַּב ול חֶא םֶש ,טְגיִסְל הָגיִלְפִמ ותְבשְחַמ
 םיִחַּפַה ,םֶרָפְּכִמ הָשְרּוּב יִנורָחַא שַתְּנַּב םֶלּוא

 .םיִוָּתַה יקיִזאָּב םיִדּוכְל ףַעִיִסּומ יִדּוהיְו םיִשּוקי

 ,םיִוָלְמַה שארְּב דַעַצ רַצַמ הָדּוהִיַו הָטייִמ ןָּב לודְגַה בָאְזּו

 םיִּוקַה תקָעְל הָקְבִר וּתּב תאַצְֶּב תּוזַחַל הָשְרַה יִּכ

 ןָקּושְט לָשיִפדלֶאְרִש הָלָעַּב :'רעָבייִלְו 'לַחְר, דיֶּב סּופְת

 ןקויִדַב ּוזחֶאְג ,'תומָשַה תַרֶזְג  ומידקה ויָתובָא)

 - (יִכָאלֶאווַה שיִטּפַה - "יִּבְקַמ ַה הָדּוהְי ,ןיָעיִדומ רוב
 ...יִכָאְלַמ לֶא לֶא-רַבְד ,הֶדְקָעָל ויָתועורז לע םַחק ,םיִנָש דוע

 = בקָעָי תֶא בַהאָו ויָתאָנֶש - וָשָע ,חֶא - בקַעָיְל
 !1ףונ הָפָי - יִמְלּו 1הֶּוצ יִמָל,, ...הָמָמְש ויָרָה תא ןּתאְ

 םיִחְרואָל "'ריקְלַא,,ָה ןכּוה ופס לַע חַסָּפ אל ּותַּב תיִּב והז

 ..:םיִחְרּוצַה תֶשְמִמִלְו םירוהל - חְּבְטִּמַה ,הָשְרּיּבִמ םיִאְּבַה
 ...ושיו דַע הָשְרוּבִמ תּומּולָעּפ ולְגַנ ל ,הֶזפָחְּב ףלָאוו ,הֶדְר

 7 ושיִרָּב םיִּיַחִמ ביִּבְלַמַה ַחיִלָשַה ףלָאוו יִּבַר דָריַו

 'הָסַמ, תדקַע תאז ןיִאָש עדונ יִּכ ,הָביִתְּכַה תַרָהָטְּב

 הָשַעַנְו ןָּכִתִנ לֶלָעִמ - םיִדּוקָע תּובָבַרְל תָוָמַה
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 הָבּוחְו תּועָמְדַה תודאנמ עַמְגִיַו ותָמוק ףכיו
 ...הָבּוּב אּוה .הָוקִּת ןיִא ,דָסֶת סַפֶא - םיִמָחַרְל םּוחְנל הָרושְבִל
 !'םּולָה דַעְ, :הֶּוַצִמּו ס'הָשמ ףלָאוו יִנְזָאְל בָנְגִי םּומָע לוק
 ...םולָשְּב - תּורוּבַּב םיִביִּבַּב - ּושְּפַכְתִי ּךיִאְצֶאַצ רָחְמ

 םיִרּורָפ טקֶלָש אּוה יִנָּב - יִּתָּב תיִב לּומ יִתאָצְמ תאז
 םיִרּורָאמ עָּבֶשיִו תּוהְלַּב תַדְרֶח ונולקצ אלִמיו

 ...הָשְרָיְל עדומּו לֶאוג ןיא ,הָּנדְבָאְּב הָשְרוּב תֶא אְרָיַו
 | ...תייוּגַה הָרוכְמַל בָשָתַו

 - - - .''הָשְרּוּב אָשַמ,, יִליְוְג - ופַכְּב
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 ותלעותו הז :ןורכז רפס, לש ויתילכת,

 : איה רפסה תמגמ

 ,תויושחרתהו םיעוריא ,םיללעמו םישעמ לש תונורכז השרוב שיא ,ארוקל ןנערל ,א
 דלונ ובש וז הרייעבש ותיבב וללוחתהש אוש יחריו גנוע ימי ,תונובצעו תוחמש
 תורמצו םיעיקומ םירה לצבו רהוזה הפונב ,היתודסומבו היתובוחרב ועראתנו
 .םעמש תא עמש קרש הלא ןיבו ריכהש םתוא ןיב ,תורעי

 דגנ דימעהל ,םהיתודמ תוקיו םהירוה תויומד םהיתונבו םהינב ינפב גיצהל .ב
 םוקמו םהלש תילכואיוטפה םנקויד-תומדב אתבסהו אבסה תא םחור יניע
 -- רישעכ ,םידוהי םתסו סהירוה ירוהו םהירוה לש םתדלומ ףונו םתויח
 (םקלחב וחמשו -- רוסחמו תוקחד ייח ויחש ,םירישעמ םיינע רתוי ןבומכ) ינעכ
 ,סתבשחמ ךלהמו םייחב םכרד

 הרעזמ םנמא ,לארשיב סאו ריע ריכהל הצורה השרוב ינבמ אלש ידוהיל תתל .ג
 ,הלוגב ידוהי ץוביק לש וימי-ויבבד תא רפסמה לודג רפסל היואר לבא
 ,םיתפרכה ירה ןויבחב סייח תונש םישמחו סיית אמ ול התנמ החגשההש
 ףוטש אירבמ ריואב עפושמ ,הפונ ימסקב הביהרמ הביבס ול קינעה עבטהש
 תוריפו םינג תוקריו הלעמלמ ףחרמ סיחרפ-יחוחינו תודש-יחמצ חור ,תוהוגנ
 .הלילב - ךלוה רקי חריו ,םויב היפנכב אפרמו הקדצ שמש ,הטמלמ םידגמ

 סכילהת תא םיחתפמו םכלהמ תא םיליהתמ תידוהיה השרוב לש הייח
 הפ דע :תירזכא הדוקפ ףקותב רוצעל ווטצנש דע םינשה סרז סע ךשמנו ךלוהה
 סיתאמ רחאל) תויהל בושת השרובו ומתיי -- שונא ילדח ,םינאדי 'ז ,םכייח ,ואובת
 .תייוג השרובל ,הידוהימ הקונמ (הנש םישימחו

 ,תודיסחה דסיימ הזחש יהאנה קמעל סיעטונ ה תדירי ןיב תערתשמה הפוקתב

 השרוב לש יהירוטסיה ,ה ,רגסומ רמאמכ ,הסנכוה -- םיעשרה תאוש תדירי ןיבל

 ירשיו ךרד ימימת לש ,לארשי רוצב ןוחטב ידופר םיוולשה םהייח לע ,הידוהיו
 ידימלת ,םנתמו סאשמ ,םגישו סחיש ; הדובעו למע ,השעמ ישנאו סעונ-ידבכנ ,בבל

 ,םינויבאו םידימא ,םיסכנ ילעבו הכאלמ ילעב ,םילהת  ירמואו םימכח

 -יללעמ-יקרפ םירזשנ וז תנווגמ המקר לע -- סהיתומאו םפט ,סהירוענו סהינוקז

 המכ דע) רפסה הז תועירי הנופסת םהימודו הלא לע -- םויקה תמחלמב הרובג

 "הירוטסיה ,ה איה איהו ,יהשרוב-ימי-ירבד המה סהו -- (בתוכה תעידיל ועיגהש

 ,הב םידלונה לש םבל תדמח הרייע לש

 השרוב המת -- םהייח ומת

 תונורכזה ורייתשנו

 ויקוסיע וקספשמ ,ללכה תבוטל םילודג םישעמ לעב םדא ,םלועבש גהונב

 ,השרוב תיראש תבשב ,הז רפסט סג השעי הככ -- תונורכז בתוכו בשוי והירה ,סהב

 דמחנה ורפכב ונכש ימי רכז תא אוה ףא םשור ,ותודלי שרע ינפדמ קתונמו קחרה

 םילחנ תודג לע ,וירורהיזב עיקר לש וויזבו סיתובע תורעי לש סלצב ומצע איבחהש

 ,ופוסב הילכח ןב הימחנ רפס ךותמ העונצ הלפת ללפתמ ,םילבואו סילבוי ,םיגלפו

 : הפל רפסל ול יתויהב ,ינאו ,היתומוח תמקהו המילשורי ובוש יוחא ללפתהש

 "..הבוטל יקולא יל הרכס




